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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

'Όπως εΤναι γνωστό, έδω καΙ. πολλa χρόνια με aπασχολούσε, κοντό: στα 
aλλα, καΙ. ή κριτικη ifκδοση τού ίστορικοu ifργου τού Μιχαηλ Άτταλειάτη. Ή 

καθυστέρηση τfjς όλοκλήρωσής της δεν όφείλεται μόνο σε προσωπικές πε

ριπέτειες και σε κάποιες «θύραθεν» aντιξοότητες aλλα και στο γεγονος on 
κατa η1ν πρόοδο τijς έργασίας εΤδαν το φως της δημοσιότητας κάποια κεί
μενα καΙ. μελέτες που ifπρεπε βέβαια νa λάβω σοβαρό: ύπόψη μου. Άναφέρω 

τη διπλωματικη ifκδοση τfjς Διατάζεως τού Μιχαηλ Άπαλειάτη (Ρ. Gautier), 

τη διεξοδικη aνάλυση καi. μελέτη της (Ρ. Lemerle), τη μετάφραση τού ίστο

ρικοu ifργου τού Άτταλειάτη στΟ: νεοελληνικό: με τις παρατηρήσεις ποu ηΊ 

συνοδεύουν (Ί.Δ. Πολέμης), καl τέλος η1ν πρόσφατη ifκδοση τοσ κειμένου 

ποu με aπασχολούσε (Inm. Perez Martin). 

Στην πολύχρονη αuτη έρευνητική μου προσπάθεια εlχα την πρόθυμη συμ
παράσταση πολλων προσώπων που με τον εναν η τον aλλο τρόπο με βοήθη

σαν να ξεπεράσω προβλήματα και δυσκολίες, ίδιαίτερα μάλιστα οταν ifφυγα 

aπο τη Θεσσαλονίκη. 

Θεωρω ύποχρέωσή μου νa εuχαριστήσω, οσο πιο θερμό: γίνεται, τη συνά

δελφο Νίκη Παπατριανταφύλλου- Θεοδωρίδη ποu μαζl με τον σύζυγό της καl 

συνάδελφο Χρ. Θεοδωρίδη -εφυγε πρόσφατα άφήνοντας πίσω του Ενα δυσα

ναπλήρωτο κενο στην ifρευνα, οπως την ύπηρετοuσε, και τη μνήμη του σ' ολους 

έμaς που τον άγαπούσαμε- για την προθυμία τους να με βοηθήσουν κάθε φορά, 

και fίταν πολλες οί περιπτώσεις ποu χρειάστηκα η) συνδρομή τους για τοuς 
ίδιους λόγους και τον συνάδελφο Αίμ. Μαυρουδή. Na εuχαριστήσω καi. τον συ
νάδελφό μου, παρόλο που μου ζήτησε να μην το άναφέρω, για τον κόπο στον 

όποiο τον ύπέβαλα νa διορθώσει, οπου rjταν άναγκαiο, τa λατινικά μου. Γιa 
τον ίδιο λόγο εuχαριστω θερμό: και τον φιλόλογο 'Ιωάννη Ντεληγιάννη. 'Ό,τι 

λάθος ένδεχομένως παρέμεινε, βαρύνει aποκλειστικά, βέβαια, έμένα. Εuχαρι

στω άκόμη και την Elena Herrero Gomez που εlχε την καλοσύνη νa μοu μετα
φράσει ο,τι τfjς ζήτησα άπο η1ν Είσαγωγη ποu συνοδεύει την εκδοση τού 

ίστορικοu εργου τοu Μιχαηλ Άτταλειάτη άπο την Inm. Perez Martin. 



VIII Πρόλογος 

Πρέπει να εύχαριστήσω καi το προσωπικο τfjς Γραμματείας καi τοΟ Σπου

δαστηρίου τοΟ Τομέα ΜΝΕΣ τοΟ τμήματος Φιλολογίας τfjς Φιλοσοφικfjς 

Σχολfjς του ΑΠΘ ποu με φιλόξενη πάντα διάθεση καi συγκινητικη προθυμία 

με βοηθούσε δταν έπισκεπτόμουν τη Βιβλιοθήκη του Σπουδαστηρίου. 

'Εκφράζω τiς θερμές μου εύχαριστίες στον συνάδελφο καi άκαδημαϊκο 

Άθανάσιο Καμπύλη ποu εiχε την ύπομονη καi την καλοσύνη να διαβάσει 
όλόκληρη την έργασία μου, να συζητήσει μαζί μου διάφορα προβλήματά της 

καi να προτείνει βελτιώσεις της να εiσηγηθει έπιπλέον ώς 'Επόπτης του 

Κέντρου Έρεύνης τfjς Έλληνικfjς καi Λατινικfjς Γραμματείας τfjς Άκαδημίας 

Άθηνwν τη δημοσίευσή της στη σειρα CFHB, Series Atheniensis. Εύχαριστω 
τον πρόεδρο καi τα μέλη τfjς Έφορευτικfjς Έπιτροπfjς ποu άποδέχτηκαν την 

πρότασή του, δπως εόχαριστω καi τη Σύγκλητο τfjς Άκαδημίας Άθηνwν. 

Εύχαριστw άκόμη τον διευθυντη Κωνσταντίνο Οiκονομάκο καi τοuς έρευνητΕς 

του Κέντρου, τον Άθανάσιο Στεφανη καi την Έλένη Παππa για την προθυμία, 

την εύγένεια καi την καλοσύνη τους. 

Θα fΊθελα, άκόμη, να εύχαριστήσω θερμα το τυπογραφε1Ό ΣτΟΙΧΕΙΑΓΡΑ 

των άδελφwν Παπαδάκη ποu άνέλαβε την έκτύπωση του βιβλίου, για την 

εύγένεια καi τη φροντίδα τους καi iδιαίτερα τη Μαρία Μασμανίδου γιa την 

προσοχη καi την ύπομονη με τlς όποίες aντιμετώπισε τiς ποικίλες δυσκολίες 

ποu παρουσιάζουν παρόμοιες έκδόσεις. 

Τέλος, εύχαριστw aπο βάθους καρδίας καi τη φιλόλογο Βασιλικη Κουφο

πούλου, τη γυναίκα μου, για τη συμπαράστασή της, την αμέριστη βοήθειά 

της καi την κριτική της διάθεση δταν συζητούσαμε προβλήματα κατα την 

πρόοδο τfjς έργασίας. 

'Άνω Ραβένια 'Ιωαννίνων 

Φθινόπωρο 2009 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΗ 

ΒιοypαφικιΧ 

Γιa ηΊ ζωη καi τη σταδιοδρομία τοu Βυζαντινοu ίστορικοu τοu ένδεκάτου 

αiώνα Μιχαηλ Άπαλειάτη πηγές μας εΊναι το ίστορικό του f'ργο καi ή Διάτα
~ις1, το τυπικΌ δηλαδη που συντάσσει τον Μάρτιο τοσ 1077 για ηΊ λειτουργία 

τών δύο 'Ιδρυμάτων του, τοu πτωχοτροφείου καi της μονής τοu 'Ιησού Χρι

στοu τοu Πανοικτίρμονος. 

Το έπώνυμό του μaς έπιτρέπει το συμπέρασμα οτι ή καταγωγή του ήταν 
άπο η1ν 'Αττάλεια τής Παμφυλίας. 'Άν ομως γεννήθηκε καi ό ί'διος έκεί η 

κάπου άλλοσ εΊναι ενα έρώτημα στο όποίο δεν μπορούμε να άπαντήσουμε 
με βεβαιότητα. Ό i'διος δεν κατονομάζει τον τόπο τfjς γέννησής του, άλλα 

άναφέρεται σ' αύτον με την άόριστη f'κφραση: έν r'i την yέννησιν iσχηκα2 • Πρέ
πει πάντως να άποκλείσουμε τελικα η1ν aποψη οτι ό ΒυζαντινΌς ίστορικος 

γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη3 • 'Όπως παρατήρησε f]δη ό Ρ. Lemerle, 
ή φράση ή τού γένους άλλοτpίωσις4 καi ή φράση άπο ξένης καi ταπεινής τύχης5 

1. Διάταξις σι! ν Θει;> γενομένη παpa Μιχαήλ πατρικίου, άνθvπάrοv, κpιrού έπi τού ίπποδpόμοv 

καi τού βήλοv, τού 1\.παλειάτοv, έπi τ4-ι παρ' αύτοv σvσrάνrι πτωχοτpοφε{4J καi τι;> μονασrηpί4J, 

καθώς όφείλει τελεiσθαι τa έπ' αύrοiς &χpις αίώνος είς δόξαν Πατρός, Υiού καi άyiov Πνεύματος- στη 

συνέχεια Διάταξις. Οί παραπομπΕ:ς στο κείμενο τfiς i!κδοσης Ρ. Gautier, ιa Diataxis. Βλ. κα\ πιο 

κάτω, σ. XXXV /XXXVI οπου για το i!ργο γίνεται είδικότερος λόγος. 
2. Διάταξις, στ. 19. 

3. 'Ότι ό Μιχαfιλ Άπαλειάτης γεννήθηκε στfιν Κωνσταντινούπολη ύπfjρξε άποψη του 
Κ.Ν. Σάθα (Μεσαιωνικfι Βιβλιοθήκη, τ. Α', Βενετία 1872, σ. ζ) τfιν όποία εiχα παλαιότερα άπα
δεχθεί· βλ. Tsolakis, Aus dem Leben, σ. 5-7. 

4. Διάταξις, στ. 27. 

5. Διάταξις, στ. 44. Βλ. ιemerle, La Diataxis, σ. 76, ύποσ. 7. 'Άς προσθέσουμε δτι ή φράση έπi 
ξένης γενόμενος (Διάταξις, στ. 15) δΕ:ν άναφέρεται άναγκαστικα στον τόπο γέννησης του Άπα
λειάτη, δπως δέχεται καi άνάλογα μεταφράζει ό Ρ. Gautier (La Diataxis, σ. 12 κα\ 18). Σημαίνει 
βέβαια: «οταν βρέθηκα στα ξένα» καi μπορεί να άναφέρεται οχι μόνο στοuς κινδύνους καi σriς 



χ χ Είσαγωγη 

μας όδηγοuν στο βέβαιο συμπέρασμα on ό Αηαλειάτης ίfρχεται κάποτε στι1ν 
Κωνσταντινούπολη καi έκεi, δπως ό 1διος σημειώνει, ξεπέρασε με n1 βοήθεια 
τοv Θεοu κάθε εtδους δυσκολίες σπούδασε καi aπέκτησε τίτλους καi άξιώ

ματα, περιουσία καi κοινωνικη προβολή 1 • Πότε δμως ίfρχεται στην πρωτεύ

ουσα καi σε ποιά άκριβwς ήλικία μας εiναι aγνωστα. Το γεγονος οτι το 
ίστορικό του έργο άρχίζει με την aνοδο στον θρόνο τοu αύτοκράτορα Μιχαηλ 

Δ' (1034) καi ή δήλωση τοu Βυζαντινοί) ίστορικόu οτι θα έξιστορήσει γεγο
νότα τών όποίων ύπfjρξε αύτόπτης καi θεατι]ς2 όδήγησαν τον w. Nissen σηΊν 
ύπόθεση δτι ό Αηαλειάτης έρχεται στα 1034 στr1ν Κωνσταντινούπολη 3 • Ό 

Krumbacher παρατηρεί οτι ό ΒυζαντινΌς ίστορικος έρχεται στην πρωτεύουσα 
«Ενωρίς, πιθανώς κατα την τετάρτην δεκαετηρίδα τοu ια' αiώνος>>.'1 

ΑγνοοίJμε έπίσης το άκριβες [τος της γέννησής του. Σύμφωνα με η1ν 

πληροφορία ποu άντλοuμε άπο τη Διάταξίν του, άγόρασε άπο n1 γυναικοθείαν 
του Εuφροσύνη Ε:'να σπίτι στη ΡαιδεστΌ το όποιο fiταν τελείως έρειπωμένο 
καi aχρηστο οχι μόνο έπειδη ijταν παλαιο άλλα καi έξαιτίας του σεισμοί) ποu 
εiχε χτυπι1σει καi τη ΡαιδεστΌ λίγο πρiν άπο την άγορα τοσ άκινήτου. Το 
σπίτι αuτό, συνεχίζει, το άνοικοδόμησε έκ βάθρων, άπο το ύστέρημά του, 

έπειδη ijταν άκόμη στην άρχη τfjς σταδιοδρομίας του καi δεν εΤχε κανένα 
άξίωμα5 • Με βάση την πληροφορία αuη1 καi το γεγονος δη άναφέρεται στον 

σεισμο ποu έπληξε τη ΡαιδεστΌ στiς 23 Σεπτεμβρίου 10636
, κατέληγα σε πα-

aντιξοότητες ποu aντιμετώπισε ό Άτταλειάτης δ ταν ilρθε στην Κωνσταντινούπολη aπό κάποιο 

&λλο μέρος, Cιλλα καi στiς aντιξοότητες καi τοuς κινδύνους ποu aντιμετώπισε ό Βυζαντινος 

ίστορικος δταν για λόγους ύπηρεσιακοuς βρίσκεται μακρια aπο ηΊν πρωτεύουσα. Βλ. καi Διά

ταξις, στ. 1123-1129· βλ 'Ιστορία, σ. 88,32-89,1· 94,25-95,10· 176,6/7. 

1. Διάταξις, στ. 42-47: Τοιούτων οδν καi rηλικούτων τετυχηκώς άγαθών ύπο τίjς παντοκρατο
ρικής καi φιλανθpώπου καi φιλοικτίpμονος δεξιaς, έγώ ό άμαpτωλος καi πάντων άνάξιος, ώς καi 

άπο ξένης καi ταπεινής nίχης είς γενέσθαι τών τίjς συγκλήτου βουλής καi τοίς άp{στοις τών βου

λευτών, οϋς καi άpιστοκραnκοiις ό παλαιός λόγος οlδε καλείν, καi τοίς έπιφανεστάτοις τών πολι
τικών δικαστών σvyκαταλεγήναι καi τιμαίς δημοσίαις έναβpυνθήναι. 

2. 'Ιστορία, σ. 7,2/3. ΔΕν πρέπει πάντως τη φρ. αύτη να την πάρουμε κατα λέξη. Βλ. πιο 

κάτω, σ. XXXVII/XXXVIII. 

3. Nissen, Die Diataxis, σ. 23. 

4. Krumbacher, Geschichte, σ. 270· έλλην. μετάφραση, τ. Α', σ. 547. 

5. Διάταξις, στ. 139-152. 

6. Βλ. Tsolakis, Aus dem Leben, σ. 8, καi Lemerle, La Diataxis, σ. 77, ύποσ. 11. ΔΕν θα συμ

φωνούσα με την &ποψη του Ρ. Lemerle (δ.π., πρβλ καi Gautier, La Diataxis, σ. 26, ύποσ. 10) δτι 

ή Cιγορα τοu σπιτιού έγινε λίγο πρiν aπο τον σεισμό. Το aκίνητο ποu Cιγόρασε ό Άτταλειάτης 

Ή ζωη καi το i:'ργο τοu Μιχαηλ Άτταλειάτη ΧΧΙ 

λαιότερο δημοσίευμά μου στο συμπέρασμα on, &ν ijταν τότε ποu άγόρασε 
αύτο το σπίτι 30-35 έτών, θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε τον χρόνο τfjς 

γέννησής του μεταξu τών έτών 1030-1035 1
• Ό Ρ. Lemerle δεν άποδέχτηκε το 

συμπέρασμά μου αuτό, έπειδη θεώρησε δη ή χρονολογία αuτη εΤναι trop 

basse2• Ό Ρ. Gautier συμφωνει με ηΊν ιΧποψη τοσ Ρ. Lemerle καi έπανέρχεται 
στiς άπόψεις παλαιότερων έρευνητών δη ή γέννηση του Βυζανηνοu ίστο

ρικοu πρέπει να τοποθετηθεi γύρω στα 10203
• Τέλος, ό Η. Hunger σημειώνει 

δτι ό Άτταλειάτης πρέπει να ijταν δέκα χρόνια νεότερος άπο τον Ψελλό 

(γενν. 1018)4. 

Οί γονεiς του, ό Είρηνικος καi ή Καλή\ ijταν, καθως φαίνεται, ταπεινfiς 
καταγωγfiς6 • ΕΊχε τουλάχιστον δύο άδελφΕ:ς στiς όποΊες, μΕ: τη σύμφωνη 

γνώμη του, δόθηκε ως προίκα όλόκληρη η πατρικη περιουσία καi μάλιστα 

τοuς πρόσφερε καi ό tδιος άρκετά7 • Παντρεύτηκε δύο φορές.'Η πρώτη του 

γυναίκα, ή Σοφία, πεθαίνει νέα άκόμη, οπως ό 1διος μας πληροφορεί8 • Αργό

τερα ξαναπαντρεύεται με την Είρήνη ποu πεθαίνει καi αύτή 9 • Απο τοuς δύο 
αύτοuς γάμους του άπέκτησε μόνο [να γιό 10 , τον Θεόδωρο, ποu άναφέρεται 

στη Διάταξιν (Μάρτιος 1077) ως μuστογpάφος καi βασιλικος νοτάριος ι ι καi στο 

χρυσόβουλλο τοu Νικηφόρου Βοτανειάτη (Απρίλιος 1079) 12 ώς Sισύπατος καi 

βασιλικος νοτάpιος13 • Ό Ρ. Gautier, έπε ι δη ό Θεόδωρος πέθανε νέος, είκάζει 

(στ. 146: iπεκτησάμηv) ilταν, eα λέγαμε, ερείπιο εξαιτίας της παλαιότητάς του (στ. 147: το μέν) 

καΙ έξαιτίας τοσ σεισμοί! (στ. 148: ro δε'). 
1. Tsolakis, Aus dem ιeben, σ. 7-9. 

2. Lemerle, La Diataxis, σ. 76, ύποσ. 8. 

3. Gautier, La Diataxis, σ. 12. 
4. Hunger, Die hochsprachliche Literatur, 1. Β., σ. 382· έλλην. μετάφραση, τ. Β', σ. 201. 

5. Διάταξις, στ. 453/454 καi 804. 
6. 'Όπως ό Υδιος ό Άτταλειάτης &λλωστε σημειώνει, προερχόταν άπο ξένης καi ταπεινijς 

τύχης· δ.π., στ. 44. 

7. 'Ό.π., στ. 17-21. 
8. 'Ό.π., στ. 28-30,453 καi 805. Ό θάνατός της πρέπει να χρονολογηθεί ϋστερα aπο το 1047. 

Βλ. Gautier, δ.π., σ. 13. 
9. Διάταξις, στ. 453 καi 806. Πιθανότατα ή καταγωγi] τfjς μιας τουλάχιστον aπο riς δύο γυναίκες 

τοu Βυζαντινού ίστορικοu ilταν άπο τη Ραιδεστό. Βλ Lemerle, La Diataxis, σ. 102, ύποσ. 83. 

10. Διάταξις, στ. 932: μονογενή yάp αι!τόν έσχηκώς. 

11. Πολλαχού· βλ. Διάταξις, Index graecitatis. 

12. Βλ πιο κάτω, σ. xxv /XXVI. 

13. Διάταξις, στ. 1613. 
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οτι ijταν γιος τού Μιχαι1λ Άπαλειάτη ό:πο τον δεύτερο γάμο του1 • 'Υπάρχει 
ομως μια σαφέστατη Ε'νδειξη ποu μας έπιτρέπει αύτο το συμπέρασμα. 'Όταν 
πέθανε ή Σοφία, ή πρώτη δηλαδη σύζυγος τού Βυζαντινού ίστορικοϋ, ό i'διος, 

σύμφωνα με τiς πληροφορίες ποu ό:ντλοuμε ό:πο τη ΔιάταξΊν, δεν κληρονό

μησε τίποτε ό:πο την περιουσία της παpιΧ μικρόν τι καi ούδέν κατάλυμα2 • Ή 

ύπόλοιπη περιουσία της, καi με τη σύμφωνη γνώμη του, δόθηκε στον Θεο με 
τη διανομή της στους πένητες3 • Στην περίπτωση που ό Θεόδωρος ijταν γιος 

τής Σοφίας, τότε θα κληρονομοΟσε ώς «ό:ναγκαιος κληρονόμος» Ενα μέρος 
ό:πο την περιουσία της και δεν θα εlχαν δοθει ολα στους φτωχούς~. Ό Θεό

δωρος, που πεθαίνει πρiν ό:πο τον πατέρα του, aφησε, φαίνεται, μια μικρη 
κόρη για τα συμφέροντα τfjς όποίας ό ΒυζαντινΌς ίστορικος ό:ναγκάζεται κά

ποια στιγμf] aργότερα, δεν ξέρουμε ό:κριβώς πότε, νa προσθέσει στη Διάταξίv 
του εναν κωδίκελλο5 • 

Στο σημείο αuτο i:iς προσθέσω οτι ό Άτταλειάτης aφήνει καi τf]ν έντολη 

κάθε Σάββατο να γίνεται μία προλειτουργία ύπέp τών μακαρίων γονέων του, 
τού Ε!ρηνικοu καi τfjς Καλfjς, κα! τού lδίου καi να μνημονεύονται πάντα 

μαζί τους καi οί δύο γυναικες του, ή Σοφία καi ή Εiρήνη, καi έπιπλέον ό Βα
σίλειος, ό Λέων, ή 'Άννα, ό Νικόλαος καi ό Κωνσταντίνος6 • Ποιά ιlταν τα τε

λευταια αύτα πέντε πρόσωπα καi ποιά ή συγγενικη η aλλη σχέση τους μΕ:: 
τον ΒυζαντινΌ ίστορικό, το aγνοο0με7• 

Για τiς σπουδές του δεν γνωρίζουμε παρΟ: μόνο οσα ό Τδιος συνοπτικΌ: 
ό:ναφέρει στη Διάταξίv του. Διαβάζουμε: εύχαρισrώv τιj; Παvοικrίpμοvι καi φι

λαγάθψ Θειj; δτι ... εlτα καi παιδεύσεως iκανώς έμπεφόpηκεv, δση rε rfjς έyκυ
κλίου καi δση τfίς καrιΧ φιλοσόφους fj ρήτορας καί δση τfίς ίεpάς τών νόμων 
μυήσεως8 • Ό Krιιmbacher παρατηρει οτι ό Μιχαηλ Άτταλειάτης ύπήρξε «δια-

1. Gautier, La Diataxis, σ. 13. 

2. Διάταξις, στ. 30/31. 

3. 'Ό.π., στ. 31/32. 

4. την ύπόδειξη αύτη ηΊν όφείλω στον φίλο καi συνάδελφο τής Νομικής Χαράλ. Παπα-
στάθη. Τον εύχαριστώ θερμa καi aπο τη θέση αύτή. 

5. Διάταξις, στ. 1091-1117. Βλ. καi Τσολάκης, Κάποια προβλήματα. 
6. Διάταξις, στ. 806. 

7. Βλ. καi Lemerle, La Diataxis, σ. 85, ύποσ. 30. 

8. Διάταξις, στ. 206-210. 

Ή ζω η καi το €ργο το Ο Μιχαηλ Άτταλειάτη ΧΧΙΙΙ 

κεκριμένος τρόφιμος» τοΟ Διδασκαλείου τών νόμων, πού, οπως εlναι γνωστό, 
ίδρύεται ό:πο τον Κωνσταντίνο Θ' Μονομάχο 1 • 

Τον Μάρτιο τού 1077, οταν ό Άτταλειάτης ύπογράφει τη Διάrαξίν του, 

εlναι ηδη κάτοχος μιας σημαντικής κτηματικfjς περιουσίας, ή aξία τfjς όποίας 

ό Ρ. Lemerle ύπολογίζει οτι θα μπορούσε να εiναι τής τάξεως τών 150 λιτρών 
χρυσοi32 • 'Όπως μας πληροφορει ό 1διος ό Βυζαντινος ίστορικός, την περιου

σία του αuηΊ η1ν aπέκτησε με τη βοήθεια του Θεου3 καi πολλοuς κόπους, με 

Ε'ντιμα πάντως μέσα4 • Τονίζει με κάποια Ε'μφαση δη wς την wρα ποu ύπο

γράφει τη Διάrαξίν του δεν εiχε καμίαν άpχικήν έξουσίαv ... άpχήν fj δημοσίαν 
δουλείαν5 καi συνεπώς ή περιουσία του δεν εlχε ώς πηγή της ανέντιμους πό

ρους6. 

Τον Μάρτιο τού 1075, uστερα ό:πο παράκληση του Άτταλειάτη, έκδίδεται 

ό:πο τον αυτοκράτορα ΜιχωΊλ z' ενα χρυσόβουλλο7 με το όποιο παρέχονται 

φορολογικες ό:παλλαγες καi aλλες διευκολύνσεις για την οiκία του στη Ραι

δεστο και τΟ: κτήματά του που εlχε στο θέμα Θράκης καi Μακεδονίας8 • Σύμ

φωνα με την &ποψη του Ρ. Lemerle το ακόλουθο χωρίο ό:πο ΤΟ χρυσόβουλλο: 

άλλιΧ προς τι;; τούτοις &παντα άπο του παρόντος κατιΧ το διηνεκές τηρεiσθαι 

δλως άνεπίβατα ... κ&v τε ύπο iδιωηκοΤς καi κοσμικοΤς τελοiεν δικαίοrς, κ&ν τε 
ύπο iκκλησιαστικοiς iξ άφιεpώσεως καi μοναχικοiς fj εύαyέσι ψυχικοiς9 , μας 

1. Krumbacher, Geschichte, σ. 607· έλλην. μετάφραση, r. Β', σ. 397. 

2. Lemerle, La Diataxis, σ. 111. Ή &ποψη τού G. Weiss οτι ό Άλέξιος Κομνηνος είχε δη

μεύσει ένδεχομένως ri]ν περιουσία τοi3 Άτταλειάτη, παραμένει άπλi] ύπόθεση. Βλ. Hunger, Die 

hochsprachliche Literatur, 1. Β., σ. 383· έλλην. μετάφραση, τ. Β', σ. 203. 

3. Διάταζις, στ. 22 κέ., 42/43, 598/599. 

4. 'Ό.π., στ. 35: Πάντα δi: τιΧ προσόντα μοι δι' άyαθfjς έπεκτησάμην πίστεως ο!κοθεv. 

5. 'Ό.π., στ. 151-153: καi μηδεμiαν άρχικι]ν έξουσίαν περιζωσάμεvος, οπερ καi μέχρι τέλους χά

ριτι Χριστού διετήρησα, μηδεμ{αν άρχι]ν ij δημοσίαν δουλείαν έγχειpισθείς. Γιa τη σημασία τών 
ορων, βλ. Lemerle, ο.π., σ. 78, ύποσ. 13. 

6. Διάταζις, στ. 1001-1004: 'Εγώ yάρ, Θεού θέλοντος, πάντα οσα έπεκτησάμην μετιΧ νομίμων 

καi άσφαλεστάτων πράξεων καi δικαιωμάτων έπεκτησάμην καi άyαθfjς πίστεως, μήτε δημόσιον 

καινοτομήσας, μήτε παρανομήσας έπi Θειϊ> μάρτυρι. Πρβλ. καi 'Ιστορία, σ. 151,1 κέ. 

7. Το κείμενό του στοuς στ.1353-1482 τής Διατάξεως. 

8. Διάταξις, στ. 1380/1381. 

9. 'Ό.π., στ. 1397-1402. 



XXIV Είσαγωγη 

επιτρέπει ηΊ σκέψη οτι ό Μιχαηλ Άτταλειάτης είχε άπο τότε την πρόθεση 
να άφιερώσει ενα μέρος της περιουσίας του για τη σύσταση εuαγών 'Ιδρυ

μάτων1. 

Ή πρόθεσή του αuηΊ πραγματώνεται δυο χρόνια άργότερα. Τον Μάρτιο 

τοu 1077 ύπογράφει τη Διάταξιν, κείμενο μΕ: το όποίο ίδρύει καi ρυθμίζει τη 

λειτουργία ένος Πτωχοτροφείου καi μιας μονης. Το Πτωχοτροφείο προικί

ζεται με άκίνητα σηΊ ΡαιδεστΌ καl στην Κωνσταντινούπολη ποu κατονομά

ζονται καi περιγράφονται στη Διάταξιν2 • Σύμφωνα μΕ: η1ν έπιθυμία τοu 

Βυζαντινοί} ίστορικοu τα άκίνητα αuτα που βρίσκονται σε διαφορετικα μέρη, 

όφείλουν να έχουν ενα μόνον ονομα καi να θεωροuνται ώς ενα Πτωχοτρο

φείο'. Στα άκίνητα ποu βρίσκονταν στην Κωνσταντινούπολη καi διέθεσε για 

τη λειτουργία τοu Πτωχοτροφείου, ύπfjρχε ενας μικρος ναος άφιερωμένος 

στον 'Ιωάννη Πρόδρομο4 • Ό Άτταλειάτης όρίζει στη συνέχεια οτι το Πτωχο

τροφείο θα εχει ώς τόπο λατρείας καi προσευχfjς τον ναο αuτο τού Προδρό

μου που Θα τιμάται στο ονομα τού μεγάλου Θεού καi σωτήρας ήμών 'Ιησού 

Χριστοί) τοv Πανοικτίρμονος5 • Για ηΊν εξυπηρέτηση και ηΊ φροντίδα του ναοί) 

αuτοu έγκαθιστα ώς μοναχοuς &vδpας εuλαβείς έπi pητοίς σιrηpεσίοις καi pό

γαις6. Δημιουργεί ετσι καl το δεύτερο "Ιδρυμά του, τη μονη τού Ίησοu Χρι

στοί) τοu Πανοικτίρμονος. Στον ναο αύτο και στον μικρο ναο ποu βρισκόταν 

στο σπίτι του στη Ραιδεστό7 , το όποίο διέθεσε για τη λειτουργία τού Πτωχο-

1. Len1erle, La Diataxis, σ. 94, ύτωσ. 58. 

2. Διάταξις, στ. 137-181. 

3. 'Ό.π., στ. 182-185. Γιa το Πτωχοτροφεϊο τού Άπαλειάτη, βλ. και τη μελέτη τού]. Ph. 

Thon1as, Private religious Foundations in the Byzantine En1pire, (DunΊbarton Oaks Studies 

XXIV), Washington 1987, σ. 179-185. 

4. Διάταξις, στ. 192. Σκαρίφημα τών άκινήτων τού Άπαλειάτη στην Κωνσταντινούπολη 

ποu παραχωρούνται στο Πτωχοτροφεϊο, και τοίί ναοίί, βλ. στι) μελέτη τοίί Nissen, Die Diataxis, 

σ.107. 

5. Φαίνεται δτι ύπfjρχε έδώ μία εiκόνα τοίί Πανοικτίρμονος Χριστοίί, πηγi] θεοσημειών 

(Διάταξις, στ. 194/195), γεγονος ποu όδήγησε τον Άπαλειάτη να δώσει στi] μονη αύτη το 

ονομά της. Βλ. Len1erle, δ.π., σ. 79, ύποσ. 19. 

6. Διάταξις, στ. 199-201. Οί μοναχοι ΠΟU έγκαθιστα, ijταν εύνούχοι και τούτο έπειδη ή μονη 

ijταν έν μέσ ψ τής πόλεως καi €γγιστα τής 1\yopiiς ... ούκ άκ{νδυνον το βαρβάτους έν αύτιί) κατοικείν' 
δ.π., στ. 791-797. 

7. 'Ό.π., στ. 188/189. Άγνοοίίμε σε ποιόν aγιο ijταν άφιερωμένος ό ναός. 

Ή ζωη και το i:'ργο τού Μιχαηλ Άπαλειάτη xxv 

τροφείου, όφείλει, σημειώνει, να είναι πpοσκεκvpωμένον το Πτωχοτροφείο 1 

καi νa όνομάζεται Πτωχοτpοφε'ίον τού Πανοικτίpμονος2 • Προκαλεί πάντως κά

ποια έντύπωση το γεγονος οτι ό Άπαλειάτης έπανέρχεται στην όνομασία 

τών 'Ιδρυμάτων του. Όρίζει τώρα οτι Πτωχοτροφείο θa όνομάζεται κατε

ξοχην ό οlκος τfjς 'Ραιδεστού σvνεφέλκον εiς τούτο (δηλ. το ον ο μα) καi τον οiκον 
τfjς Πόλεως. Έπειδη ομως στον οίκον του στην Κωνσταντινούπολη έγκατα
στάθηκαν καi μοναχοί, ό οίκος αύτος Θα όνομάζεται μοναστήpιον τοv Πτωχο

τpοφείοv τού Πανοικτίpμονος. Καi τα δύο του άκίνητα θα φέρουν το ονομα 

πτωχοτpοφείον !iv τfjς 'Ραιδεστού3 • 

ΣΕ: ποιά άκριβώς περιοχη τfjς Κωνσταντινούπολης βρισκόταν ή μονη αuτη 

τού Άπαλειάτη, δεν είναι με άκρίβεια γνωστό. Σύμφωνα πάντως με την 

πληροφορία που άντλοuμε άπο τη Διάταξιν, iΊταν έv μέσψ τfjς πόλεως καi Ξyyι

στα τfjς :4yopaς4 • 

'Άς προσθέσω οτι τον Μάρτιο τοu 1077, οπως ό tδιος ό ΒυζαντινΌς ίστο

ρικος μας πληροφορεί, είχε ήδη εiς χαpισnκfιν τη μονfι τού άγίου Γεωργίου 
-βρισκόταν [ξω άπο τη δυτικfι πύλη τοu κάστρου τfjς Ραιδεστοu- καi τi] 

γυναικεία μονη τού άγίου Προκοπίου ποu iΊταν καl αύτη στη Ραιδεστό, έξω 
άπο τη δυτικi] πύλη του αiγιαλού". Ή δεύτερη αιJτη μονη είχε άνοικοδομη
θεί άπο τον Βυζαντινο ίστορικο6 έπειδη είχε καταστραφεί παpa τών άπο
στατών7. 

Τον 'Απρίλιο τοu 1079 έκδίδεται άπο τον αuτοκράτορα Νικηφόρο Βοτανει

άτη ενα νέο χρυσόβουλλο8 μΕ το όΠΟίΟ fΠ!ΚυρώνΟVΤαι Οί άπαλλαγΕς Καl Οί 

1. Διάταξις, στ. 189. 

2. 'Ό.π., στ. 182-191. 
3. 'Ό.π., στ. 353-360. 

4. 'Ό.π., στ. 795/796. 
5. 'Ό.π., στ. 508-514. Γιa τον θεσμο τfjς χαpιστικfjς, βλ. Βαρναλίδης, Ό θεσμός, δπου καi ή 

προηγούμενη βιβλιογραφία. 

6. Διάταξις, στ. 514/515. 
7. Πρόκειται, το πιθανότερο, για όπαδοuς τοίί στασιαστfj Λέοντα Τορνικίου (1047) καi οχι 

τοίί Νικηφόρου Βρυεννίου, δπως ύπέθεσε ό Len1erle. Βλ. Gautier, La Diataxis, σ. 46, ύποσ. 30. 

Είναι γεγονος δτι κατit τη διάρκεια τfjς άποστασίας τοίί Νικηφόρου Βρυεννίου (1077 /78) τα 

κτήματα καi το σπίτι τοίί Άπαλειάτη ση) Ραιδεστο λεηλατήθηκαν άπο τοuς όπαδοuς τοίί 

Βρυεννίου· βλ. 'Ιστορία, σ. 192,2-5. 
8. Διάταξις, σr.1483-1712. Για τι)ν προσθήκη (στ.1713-1722), βλ. Lemerle, La Diataxis, σ. 94. 



ΧΧνΙ Εiσαγωγη 

aλλες διευκολύνσεις που είχαν παραχωρηθεί στον Άτταλειάτη μέ το χρυσό
βουλλο τοu Μιχω1λ z' Δούκα. Στο χρυσόβουλλο τοu Βοτανειάτη γίνεται 
μνεία καi των άκινήτων τοu Βυζαντινού ίστορικοu ση1ν Κωνσταντινούπολη 
καl των άγροηκων και cωηκων άκινήτων του που άφιερώθηκαν στη μονη 

και το Πτωχοτροφείο1 • Σύμφωνα μέ την aποψη τοu Ρ. Lemerle, ό συντάκτης 
τοu χρυσοβούλλου τοu Βοτανειάτη είχε ύπόψη του το κείμενο τfjς Διατάξεως, 
έπειδη nx δύο κείμενα [χουν πολλές φραστικές όμοιότητες. Δεν άποκλείει 
μάλιστα ό Ρ. Lemerle και το ένδεχόμενο να ήταν ό 'ίδιος ό Βυζαντινος ίστο
ρικος καi ό συντάκτης του χρυσοβούλλου2 • 

Ό Άπαλειάτης ίδρύει το Πτωχοτροφείο καi τ:η μονη τοu 'Ιησού Χριστού 

τού Πανοικτ:ίρμονος μέ ηΊ διάθεση μάλιστα για n1 λειτουργία τους ένος ση
μαντικού τμήματος τfjς περιουσίας του και για λόγους εuσέβειας &.λλα και 
για να έξασφαλίσει, δπως παρατηρεί ό Ρ. Lemerle, μέ τον τρόπο αότον ενα με
γάλο μέρος άπο τα περιουσιακά του στοιχεία καl για τον έαυτό του καi για 

τους άπογόνους του3 • 

rια η1ν κατοπινότερη τύχη των δύο αότων 'Ιδρυμάτων δέv [χουμε, δυ
στυχως, παρα έλάχιστες πληροφορίες. 'Έτσι για το Πτωχοτροφεiο δεν ξέ

ρουμε άπολύτως τίποτε, ένω για η1 μονη του Πανοικτίρμονος ή τελευταία 

ε'ίδηση χρονολογείται στα τέλη τοu 10944
• Παρίσταται τότε ση1 σύνοδο των 

ΒλαχερνωνS, μεταξu των aλλων, καi ό καθηyούμενος τfίς μovijς τού 1\παλει

άτου6. Δέν άναγράφεται δμως, δπως καi πολλων aλλων, το ονομά του7 • 

'Άς προσθέσω δη ή σημείωση που ύπάρχει στο φ. 70v τοu χφ Β τfjς Διατά
ξεως8, σημείωση σχεηκη μέ τη στάχωση του χφ τούτου καi γραμμένη πιθα

νότατα στο α' μισο τοu 17ου αί., μας πληροφορεi δη το χφ Β (το παpον 

βεβλήοv) είναι τοu Προδρόμου. Φαίνεται, δπως είκάζει ό Ρ. Lemerle9
, δη σε 

1. Lemerle, La Diataxis, σ. 94. 

2. 'Ό.π., σ. 94, ύποσ. 59. 

3. 'Ό.π., σ. 99-101. 
4. Ρ. Gautier, Le synode des Blachernes, REB 29, 1971, (213-284), σ. 280. 
5. Σuνfjλθε γιά νά έξετάσει το θέμα ποu προέκυψε άπο μία έπιστολη τοϋ μητροπολίτη 

Χαλκηδόνος Λέοντος σχετικά με την προσκύνηση τών άγίων εiκόνων. Το κείμενο τών πρα

κτικών τfjς συνόδου αύτfjς στην PG, τ. 127, στ. 971-984. 

6. Ρ. Gautier, ο.π., σ. 220 καi 280. 

7. 'Ό.π. 
8. Γιά τη χειρόγραφη παράδοση τfjς Διατάξεως, βλ. πιο κάτω, σ. χχχν. 

9. Lemerle, ο.π, σ. 67 καi 98· Gautier, La Diataxis, σ. 9. 

Ή ζωη καi το έργο τοu Μιχαηλ Άτταλειάτη ΧΧνΙΙ 

κατοπινότερα χρόνια έπέζησε μόνο ή μνήμη τού ναού τfjς μονfjς του Πανοι

κτίρμονος, ό όποίος ήταν, δπως ε'ίδαμε, άφιερωμένος στον Πρόδρομο1 • 
Άπο το ίστορικο ifργο τοu Άτταλειάτη f'χουμε άκόμη την πληροφορία δη 

έπισκέφθηκε κάποτε την Κρήτη2 , aγνωστο δμως για ποιόν λόγο. Ό Η. 

Hunger είκάζει δη πfjγε έκεί «πιθανότατα ώς κpιτιΊς του θέματος»3 • 

Πρέπει να προσθέσουμε άκόμη καi την πληροφορία δη ό οίκογενειακος 

τάφος τ:οί3 Βυζαντινού ίστορικοu βρισκόταν στον ναο τοu άγίου Γεωργίου 

τού Κυπαρισσίου4 • Ό ναος αότος ήταν στη συνοικία Ψαμάθια, μια τοποθεσία 
στο δυηκο τμfjμα τfjς Κωνσταντινουπόλεως, κοντα ση1 θάλασσα καi ηΊ 

Χpυσή πύλη 5 • Σύμφωνα μέ την aποψη τ:οί3 Janin, ό ναος αύτος άνfjκε πιθανό
τατα στην οίκογένεια τού Άπαλειάτη, έπειδη [χουμε έδω τον οiκογενειακό 

τους τάφο". 

Το f'τος θανάτου τού Βυζαντινοί) ίστορικοu μας είναι aγνωστο. Είχα κα
ταλήξει παλαιότερα στο συμπέρασμα7 δη ό Μιχαηλ Άτταλειάτης ζει τουλά

χιστον εως τον Μάρτιο μήνα κάποιας όγδόης ίνδικτιώνας γιά την όποία δέν 

μπορούμε να προσδιορίσουμε μέ άκρίβεια σε ποιό ετος άντιστοιχεί. Δfν μπο

ρεΊ: πάντως να άναφέρεται σέ χρόνο πρiν άπο το 10858
• Ή aποψή μου αότη 

στηριζόταν στο γεγονος δη στο Βpέβιον τfjς μονfjς τοv Πανοικτίρμονος καl 

στο τμfjμα του έκείνο δπου γίνεται ή καταγραφη των βιβλίων ποu μέ τον 

fνα η τον aλλο τρόπο άποκτα ή μονή, ό θάνατος τού κτήτορα (ΜιχαfΊλ Άττα

λειάτη) καi των κτητόρων (Μιχαηλ Άτταλειάτη καl του γιου του Θεοδώρου) 

ρητα μνημονεύονται στlς καταγραφές που άκολουθοuν χρονικα την ογδοη 

αότη ίνδικηώνα9 • την aποψή μου αuτη για τον χρόνο θανάτου τοu Βυζαν

τινού ίστορικοu δεν την άποδέχτηκε ό Ρ. Lemerle, έπειδη θεώρησε δη κατέ-

1. Βλ. καi Διάταξις, στ. 171, 186,794, 1310, 1790, 1799. 

2. 'Ιστορία, σ. 176,6/7: Καί ε!δον τοvτον (δηλ n'Jv είκόνα του Νικηφόρου Φωκα) έyι~ τfj 
νήσψ (δηλ. στfιν Κρήτη) έmδεδημηκώς. 

3. Hunger, Die hochsprachliche Literatur, 1.Β., σ. 382· έλλην. μετάφραση, τ. Β', σ. 201. 

4. Διάταξις, στ. 448-454. 

5. Βλ. καi)anin, Constantinople2
, σ. 377 καi 418. 

6.Janin, La geographie2, σ. 70. Ή έκκλησία τοu άγίου Γεωργίου καταστράφηκε άπο πυρ-

καϊά στά 1782 καi άνοικοδομήθηκε στά 1833. 

7. Tsolakis, Aus dem Leben, σ. 9/10. 

8. 'Έτσι θά έχουμε 1085, 1100 ... 

9. Βλ. Διάταξις, στ. 1273 κέ.: Καi τά προσενεχθέντα (δηλ. βιβλία) ... κατά τον μάρτιον μfjvα τfjς 

η' iνδικτιώνος παρά τού μοναχού Μιχαήλ καi καθηγουμένου τfjς αύτfjς μονfjς (άκολουθεί ή κατα-
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ληξα στο συμπέρασμα αύτο πιστεύοντας on ό Μιχω1λ Άπαλειάτης εγινε κά
ποια σηγμη μοναχος καi ήγούμενος τfjς μονfjς του μΕ: το ονομα Μιχαήλ, 

οπως εiχε καi παλαιότερα ύποστηριχθεί, καί, συνεπως, θεωρουσα on ό κα
θηγούμενος Μιχαηλ ποu άναφέρεται στην καταγραφή, δεν iμαν παρα ό Βυ
ζαντινος ίστορικός1 • 'Άς το σημειώσω οτι ποτε δΕ:ν ύποστήριξα οτι ό 

ήγούμενος Μιχαηλ ποu άναφέρεται στι1ν καταγραφη των βιβλίων τα όποία 

εδωσε στη μονη τον Μάρτιο μr1να τfiς ογδόης iνδικηώνας, εiναι το 'ίδιο πρό
σωπο μΕ: τον Βυζαντινο ίστορικό2 • Ή προχείριση ήγουμένου ση1 μονη του 

Πανοικτίρμονος, ένω ζει άκόμη ό Μιχαηλ Άπαλειάτης καi κτήτορας τfjς 

μονfiς, οφείλεται σε γεγονότα που άφορουσαν στη λειτουργία τοσ 'Ιδρύματος 

καi στα συμφέροντα των κληρονόμων του κτήτορα, οπως μας έπιτρέπει να 

το συμπεράνουμε ό κωδίκελλος3 ποu συντάσσει και ύπογράφει ό Άτταλειάτης, 

ενα κείμενο μΕ: iδιαίτερη σημασία το όποίο συνοδεύει τη Διάταξιν4 καl εχει 

γραφεί δύο τουλάχιστον χρόνια uστερα άπο τον Μάρτιο τοu 1077, χρόνο που 

ίδρύεται ή μονη καi ύπογράφει το τυπικό της ό Βυζαντινος ίστορικός5 • 

Στο Βρέβιον ομως τfjς μονfjς, ϋστερα άπο την καταγραφη των βιβλίων τα 

όποία άπέκτησε το 'Ίδρυμα η1ν ογδοη iνδικτιώνα άπο τον μοναχό, οπως 

ε'ίδαμε, και καθηγούμενό της Μιχαήλ6 , στο κενο διάστημα που μεσολαβοuσε 

μεταξu τού τέλους τfjς καταγραφής αύτfjς ποu μνημόνευσα (τέλος φ. ην, χφ 

Β) καi τfjς άρχfjς του τμήματος τού Βpεβ{οv (φ. 73r) στο όποίο άρχίζει ή κατα-

γραφή). ΣηΊ συνέχεια Ιiχουμε τη σημείωση (Διάταζις, στ. 1290 κέ.): τα δi μετa τελευrι)v τωv 

κτητόρων δοθέντα ... Βλ. καi στ. 1732/1733, 1747, 1752-1754, 1763. 

1. Lemerle, La Diataxis, σ. 76, ύποσ. 8. 'Άς προσθέσω οτι καi ό Gautier, La Diataxis, σ. 14, 

ό:κολουθώντω; τον Lemerle, aπορρίπτει για τον \διο λόγο τα συμπεράσματά μου καl ύποθέτει 

οτι ό θάνατος του Βυζαντινου ίστορικου έπήλθε κατα τη διάρκεια τής βασιλείας του Νικηφό

ρου Βοτανειάτη, uστερα ό:πο τον 'Απρίλιο του 1079, έπειδη τότε χρονολογείται το χρυσό

βουλλο του Βοτανειάτη ποu άφορα στlς φορολογιχ[ς άπαλλαγΕ:ς κλπ. τώv περιουσιαχι'CJν 

στοιχείων τοϋ Μιχαηλ Άτταλειάτη. Στην περίπτωση αύτη θα Ιiλεγα οτι ό θάνατος του Βυζαν

τινου ίστορικου έπήλθε uστερα άπο τον Μάρτιο του 1080 έπειδιl το ίστορικό του Ιiργο, οπως 

το ξέρουμε σήμερα, τερματίζεται τότε. Βλ. 'Ιστορία, σ. 248,2-4: Καi ταύτα ... οσα ... μέχρι τού δευ
τέρου [τους τfίς αύτού βασιλείας θαυμασίως έπpάχθησαv. 

2. Τσολάκης, Κάποια προβλήματα, σ. 29. 

3. Διάταξις, στ. 1091-1117. 

4. Τσολάκης, ο.π., σ. 32 κέ. 

5. 'Ό.π., σ. 33. 
6. Διάταξις, στ. 1273-1289· βλ. καi πιο κάτω σ. ΧΧΧ, ύποσ. 1. Για τον ήγούμενο Μιχαήλ, βλ. 

Lemerle, La Diataxis, σ. 91, ύποσ. 49, καi Gautier, La Diataxis, σ. 13/14. 

Ή ζω η καi το Ιiργο τοϋ Μιχαηλ Άτταλειάτη ΧΧΙΧ 

γραφη των περιουσιακων στοιχείων τfjς μονfjς σε βλαττία 1 , ύπάρχει ή άκό

λουθη σημείωση2 : Ta δε μετa τι)ν τελευτι)ν τών Κτητόρων δοθέντα Παpa τών 
έπιτρόπων βιβλία, καi τa έπικτηθέντα μετa ταύτα ... καi τa πpοσενεχθέντα παρa 
τού μοναχοί) κυpοίJ 'Ιωάννου καi πνευματικοίJ ιτατρος rov μακαρίτου αvθέντου 
ήμών καi κτήτορας διa τι)ν στενότητα τής έν τψ παρόντι χωpίψ προσγpαφfίς τών 

βιβλίων τού τvmκού πpοσεγράφησαν έν τ ψ τέλει τού τεύχους τού αVτού τvmκού3 • 

Πρόκειται άσφαλως για παραπεμπτικη σημείωση ποu γράφεται για να 

ύποδείξει πιθανότατα στοuς ένδεχόμενους χρfjστες τfjς Διατάξεως σΕ: ποιό 

σημείο άκpιβως θα βρουν τiς ύπόλοιπες καταγραφΕ:ς βιβλίων· και μάλιστα βι

βλίων που άποκτήθηκαν uστερα άπο τον θάνατο τού μακαρίτου αvθέντου καi 

κτήτορας, δηλαδη του Μιχαηλ Άπαλειάτη<t, γεγονος τοσ όποίου ή σοβαρό

τητα χρησιμεύει καi ώς σημείο χρονικfjς άναφορaς για τον &γνωστό μας συν

τάκτη τfjς Σημειώσεως5 • 'Άς προσθέσω οτι ή Σημείωση αύτη δεν γράφεται 

πρiν άπο η1ν καταγραφη των δωρεων κλπ. ποu άναφέρονται σ' αύτην καi γί

νονται uστερα άπο τον θάνατο των κτητόρων καi τού κτήτορα άλλα σε 

χρόνο λίγο πολU μεταγενέστερο, άφου εχει όλοκληρωθεί ή καταγραφή τους. 

Κα! τουτο οχι μόνο άπο το ρ. ιτpοσεyράφησαν", άλλά, καi κυρίως, έπειδη ή 

άναφορά τους στη Σημείωση γίνεται με τη σειρα καταγραφfiς τους στο Βρέ

βιον καi με τiς 'ίδιες έκφράσεις7 • 

Στη Σημείωση αύτη δεν γίνεται καμία άναφορα για την άφιέρωση στη 

μονη ένος άριθμοu βιβλίων άπο τον τιμιώτατον καθηyούμενον Μιχαι)λ των 

όποίων ή καταγραφή, για τη στενότητα προφανως του χώρου ποu εiχε πα
ραμείνει κενος στο φ. ην, εγινε καi αύτη στο τέλος τού Τυπικου8 καi πρiν 

άπο η1ν καταγραφη των οσων βιβλίων άπέκτησε ή μονη uστερα άπο τον θά

νατο των κτητόρων. Έπειδη άπο την παραπεμπτικη σημείωση του φ. ην 

1. Διάτων βλαπίωΨ Διάταζις, στ. 1296 κέ. 

2. 'Ό.π., στ. 1290-1295. 

3. 'Ύστερα άπο την άντιγραφη του χρυσοβούλλου του Νικηφόρου Βοτανειάτη, δ.π., 
στ. 1723 κέ. 

4. Ό Θεόδωρος πέθανε πρiν άπο τον πατέρα του. Βλ. Τσολάκης, Κάποια προβλήματα, σ. 35. 

5. Είναι γραμμένη ίσως άπο διαφορετικο χέρι. Βλ. Gautier, La Diataxis, σ. 97, ύποσ. 41. 

6. Διάταξις, στ. 1294. 

7. Βλ. Σημείωση, Διάταζις, στ. 1290/1291- Καταγραφή, Διάταζις, στ. 1732 κέ. 

Σημείωση, Διάταζις, στ. 1291 - Καταγραφή, Διάταζις, στ. 1747 κέ. 

Σημείωση, Διάταζις, στ. 1292 - Καταγραφή, Διάταζις, στ. 1752 κέ. 

8. 'Ύστερα άπο το τέλος τής άντιγραφής του χρυσοβούλλου του Νικηφόρου Βοτανειάτη. 
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άπουσιάζει κάθε άναφορα ση1 δωρεα αύτων τών βιβλίων άπο τον ήγούμενο 
Μιχαήλ, εiναι λογικο να ύποθέσουμε οτι ό συντάκτης τfjς Σημειώσεως ποu 
συζητούμε, i]θελε να άναφέρει μόνο τα βιβλία έκεί'να ποu περιέρχονται ση) 

μονη ϋστερα άπο τον θάνατο τών κτητόρων καi. οχι ο, τι περιfjλθε στη μονη 

πρi.ν άπο τον θάνατό τους, παρόλο ποu εχει καταγραφεί' στο τέλος τού Τυπι

κού· συνεπως, οταν γίνεται ή δεύτερη αύτη δωρεα1 τού ήγουμένου Μιχαήλ, 

ζει άκόμη ό Μιχαηλ Άτταλειάτης. 

Μεταξu των βιβλίων τfjς δεύτερης δωρεάς για την όποία δεν εχουμε 
καμία aμεση χρονικη ενδειξη, άντίθετα με την πρώτη, ύπάρχει καi. τό: Oi τέσ
σαρες εvαyyελισταi έρμηνεvμένοι τήν έρμηνείαν τού Βουλγαρίας, ι}yovv βιβλία 
τέσσαρα βαμβύκινα". Πρόκειται για nx έρμηνευηκα uπομνήματα τών Εύαγγε
λίων ποu εχουν γραφεΊ: aπο τον άρχιεπίσκοπο Βουλγαρίας Θεοφύλακτο3 • 

Εlναι βέβαια &γνωστο πότε όλοκληρώνει το εργο αύτο ό Θεοφύλακτος, το γε

γονος ομως οτι άναφέρεται στον τίτλο τού εργου ώς aρχιεπίσκοπος Βουλγα

ρίας μας όδηγεί' στο συμπέρασμα οτι ή δεύτερη αύτη δωρεα τού ήγουμένου 

Μιχαηλ γίνεται ϋστερα άπο το 10904
• 

'Έτσι, έφόσον ό θάνατος τού κτήτορα καi. τών κτητόρων άναφέρεται, 

οπως ε'ίδαμε, uστερα aπο η) δεύτερη δωρεα τού ήγουμένου Μιχαήλ, δηλαδη 
uστερα άπο το 1090, εiναι λογικΌ να δεχτούμε οτι ό Μιχαηλ Άτταλειάτης ζει 

άκόμη το 1090, έαν βέβαια ή ογδοη ίνδικτιώνα aντιστοιχεί' στο ετος 1085 καi. 

οχι σε κατοπινότερα χρόνο. 

1. Ό ήγούμενος Μιχαfιλ άφιερώνει στfι μονfι δύο φορf:ς ifναν άριθμο άπο βιβλία· βλ. Διά
ταξις, στ. 1273-1289 κα\ στ. 1723-1731. 'Ότι δ!ον πpόκειτα1 για μία μόνο άφιέρωση συμπεραί
νεται καi άπο τον τρόπο ποu δηλώνεται κάθε φορα ή άφιέρωση· α) Διάταξις, στ. 1273-1275: Καi 

τά προσενεχθέντα τfj άγί~t ταύτn μονfί ... παρά τού μοναχού Μιχαήλ καί καθηyουμένου· β) Διάταξις, 
στ. 1723/1724: 'Εδόθη ήτοι άφιερώθη παρά τού nμιωτάτου καθηyουμένου τιfι Πανοικτίρμονι. Βλ. καi 
Lemerle, La Diataxis, σ. 97, ύποσ. 70. "Ας προσθέσω δ τι ή καταγραφη τών βιβλίων τfjς δεύτερης 
δωρεάς τού ήγουμένου Μιχαfιλ ύπογράφεται άπο τον ϊδιο τον δωρητή: +Μιχαήλ ό έν μονιχχοίς 

έλάχιστος καi καθηyούμενος +,Βλ. καi Lemerle, δ.π., σ. 97. 

2. Διάταξις, στ. 1725/1726. 

3. Βλ. καi Lemerle, La Diataxis, σ. 97. 

4. 'Επειδfι ή aνοδος τού Θεοφυλάκτου στον άρχιεπισκοπικο θρόνο γίνεται γύρω στa 1090. 

Βλ. Τσολάκης, Κάποια προβλήματα, σ. 31, ύποσ. 18. 

Ή ζωfι καi το ifρyo τού Μιχαfιλ Άτταλειάτη ΧΧΧΙ 

Σταδιοδρομία 

Πότε aκριβως ό Μιχαηλ Άτταλειάτης είσέρχεται στη δημόσια ύπηρεσία 

καi. μάλιστα ώς κριτiις εiναι aγνωστο, οπως aγνωστες εiναι καi. προηγούμε

νες τυχον έπαγγελματικές του δραστηριότητες. Ό Krumbacher εχοντας 
ύπόψη του τα συμπεράσματα τού W. Nissen 1 είκάζει οτι ό αύτοκράτορας Κων

σταντίνος Ι' Δούκας (1059-1067) άνέθεσε στον ΒυζαντινΌ ίστορικό, έκτιμώντας 

τi.ς ίκανότητές του, τα καθήκοντα τού κριτού έπi τού ίπποδρόμου2 καi τον 

εκανε μέλος τού «συμβουλίου τού κράτους»3 . Ό Ostrogorsky εχει τη γνώμη 

οτι ό διορισμΌς τού Βυζαντινοu ίστορικού σε δημόσια άξιώματα άρχίζει με 

η)ν aνοδο στον θρόνο τοu Ρωμανού Δ' Διογένη (1067-1071)4
• Ό Η. Hunger 

σημειώνει οτι «ό Άτταλειάτης σπούδασε καi εγινε δικηγόρος, ένώ aργότερα, 

μάλλον στα χρόνια τού Κωνσταντίνου Ι' Δούκα (1059-1067), aνfjλθε στο 

άξίωμα το Ο κριτού έπi τού iπποδρόμοv καi τού βήλοv»5• Τέλος, τον Ρ. Gautier δεν 
τον aπασχολεί' είδικότερα το θέμα. ΓεγονΌς πάντως εiναι οτι ό Άτταλειάτης 

Ε'λαβε μέρος ώς συγκλητικός, καθώς φαίνεται, στη δίκη καi καταδίκη τού 

Ρωμανού Διογένη, οταν ό τελευτα1ος, πρiν γίνει αύτοκράτορας, κατηγορή

θηκε για άrωστασία καi. έξορίστηκε6 • 

Κατα τη διάρκεια τfjς πρώτης έκστρατείας τού Ρωμανού Δ' Διογένη έναν

τίον των Τούρκων (1068) θα άκολουθήσει τον αuτοκράτορα ώς κριτfις τού 

στραrοπέδοv, καi μάλιστα, οπως ό ί'διος σημειώνει, έκ προκρίσεω(. ΔΕν Ε'χουμε 

ομως καμία Ε'νδειξη για τον τίτλο ποu είχε n1 στιγμη έκείνη. eα aκολουθήσει 

πάλι τον αυτοκράτορα καi. στη δεύτερη έκστρατεία του (1069) ώς κριτiις τού 

1. Nissen, Die Diataxis, σ. 25. 

2. Γιa τοuς κριτιΞς κα\ τα βυζαντινa δικαστήρια, βλ. Oikonomides, ιes listes, σ. 322/323, καi 

Αiκ. Χριστοφιλοπούλου, Το πολίτευμα καi οί θεσμοi τfjς βυζαντινής αύτοκρατορίας, 324-1204, 

'Αθήνα 2004, σ. 253-257. 

3. Krumbacher, Geschichte, σ. 270· έλλην. μετάφραση, τ. Α', σ. 547. 

4. Ostrogorsky, Geschichte3, σ. 263· έλλην. μετάφραση, τ. Β', σ. 202. 

5. Hunger, Die hochsprachliche ιiteratur, 1. Β., σ. 382· έλλην. μετάφραση, τ. Β', σ. 201. 

6. 'Ιστορία, σ. 78,4-9: Κριθεiς τοίνυν (δηλ. ό Ρωμανος Διογένης) παpά τών πρώτων τής συγ

κλήτου βουλfίς ... Ei δέ καί αύτός τών δικασάντων μέρος ύπfίρχον, ίσασιν oi πολλοί. 
7. 'Ό.π., σ. 81,17-21: Ei δέ καί αύτός ό ταύτα συyyράφων τών έκ προκρίσεως αύτιfι συνεπομένων 

έτύγχανον καi τάς τού στρατού διευθετών ύποθέσεις έν κρίσεσι, πάντως &ν ούκ έξ άκοfίς άλλ' έξ 

αύτοπτίας τά καθεξής παραδώσει διά yραφfίς τοίς μετέπειτα. 



ΧΧΧΙΙ Είσαγωγi] 

στρατοπέδου με τον τίτλο του πατρικίου, που του aπονεμήθηκε σηΊν έπίσκεψιν 

τών Μελαγγείων. Σύμφωνα με τον tδιο ή συμμετοχή του καi σηΊν εκστρα

τεία αύτη όφειλόταν καi πάλι σηΊν εκτίμηση του αύτοκράτορα προς το πρό

σωπό του1 • Τέλος, aκολουθεί πάλι τον ΡωμανΌ Δ' ώς κρπι]ς τού στρατοπέδου 

καi στην τρίτη του εκστρατεία (1071) καi παρακολουθεί aπο κονηχ τη μάχη 

καi ηΊν flττα του Βυζαντινού αύτοκράτορα στο Μαντζικίερτ2 • Προσπαθεί, μά

ταια δμως, να aνακόψει τιΊ φυγη τών Βυζαντινών στρατιωτών 3 • Μαζi με 

aλλους βρίσκεται τελικα στην Τραπεζούντα4 aπο δπου έπιστρέφει με πλοίο 

στην Κωνσταντινούπολη5 • 

Κατα τιΊ διάρκεια του τρίτου ifτους τfiς βασιλείας του ΜιχαιΊλ z' Δούκα 
(1071-1078), δηλαδιΊ στα 1073/1074, ό ΜιχαιΊλ Άτταλειάτης aναφέρεται στον 
τίτλο του i::ργου του Πόνημα νομικ(JV6 ώς aνθύπατος κριτι)ς καi στο έπίγραμμα 

που προτάσσεται στο €ργο αύτό, ώς avθύπατο(. Ώς ιΧνθύπατος επίσης aναφέ

ρεται καi στο μολυβδόβουλλό του ποu εχει διασωθεί καi έκδοθεί aπο τον 

Schlumberger8• "Ας προσθέσω δτι σε δαχwλίδι τοΟ Βυζαντινού ίστορικοu που 

διασώθηκε, δεν aναγράφεται κανένας τίτλος η aξίωμα του κατόχου του9• 

1. 'Ιστορία, σ. 97,17-20: Γενόμενος (δηλ. ό Ρωμανος Δ') σδν έν τfi έπισκέψει τών Μελαyyείωv 
καi κατά μικpοv άθpοίζων τι)ν στpαnάv, όπότε κάμε πpός τι)ν αύτι)ν λειτοupyiαν μι) θέλοντα έλθείν 

κατηνάyκασε τιj) τών πατρικίων τετιμηκwς άξιώματι. Βλ. Cικόμη καl σ. 100,28 κέ. 

2. Στlι; 26 Αύγούστου 1071. Γιa n1 χρονολογία, βλ. Συνέχεια, σ. 205. 

3. 'Ιστορία, σ. 125,23-25: Ei δέ n καi αύτός τοϊς φεύyοuσιν άντiζΌvςyεyονώς ... tτεpοι λεyέτω

σαν. 

4. Στi]ν Τραπεζούντα πληροφορείται δτι ό Ρωμανος Δ' aπελευθερώθηκε Cιπο τον Τοϋρκο 

σουλτάνο καl βαδίζει προς τi]ν Κωνσταντινούπολη, Cιφοϋ προηγήθηκε συνθήκη μεταξu τών 

δύο ήγεμόνων. Δεν φρόντισε, παρατηρεί, νa συναντήσει τον αύτοκράτορα έπειδi] το πράγμα 

τοϋ φάνηκε άμήχανοv καl &πισrον ('Ιστορία, σ. 129,5-9). 

5. 'Ιστορία, σ. 129,8/9. 

6. Βλ. πιο κάτω, σ. xxxrv. 
7. Ύπηpετεϊ δε τfi ypαφff φιλοφρόνως /Μιχαι)λ άνθύπατος ό Άπαλειάτης, στ. 18/19. 

8. G. Schlumberger, Sigillographie de 1' empire byzantin, Paris 1884, σ. 438. Βλ. καl Gautier, 

La Diataxis, σ. 15, ύποσ. 31. Στi]ν έξωτερικιl πλευρa της στεφάνης του διαβάζουμε: Θ(ΕΟΤΟ)ΚΕ 

Β(ΟΗ)Θ(ΕΙ)ΤΩ ΣΩ ΔΟΥΛΩ ΜΙΧΑΗΛ ΤΩ ΑΠΑΛΕΙΑΤΗ. 

9. Γιa τi]ν aπεικόνιση καl τi]ν περιγραφή του, βλ. Μ. C. Ross, Catalogue ofthe Byzantine 

and Early Medieval Antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, Bd. 2: Jewerly, Enamels 

and Art of the Migration Period, Washington DC, Dumbarton Oaks Center of the Byzantine 

Studies 1965, σ.107, Cιρ. 156. Βλ. έπίσης καi 'Ιστορία τοϋ έλληνικοϋ έθνους, τ. Η', σ. 245. 

Ή ζωi] καl το έργο τοϋ Μιχαi]λ Άτταλειάτη ΧΧΧΙΙΙ 

Στο χρυσόβουλλο τοΟ αότοκράτορα Μιχαηλ z' Δούκα (Άπρίλιος 1075)1 ό 

ΒυζαντινΌς ίστορικος aναφέρεται ώς avθύπατοςκαi κριτι]ς2 καi ώς aνθύπατος 

καi κριτι]ς τού βήλου3 • Τον Μάρτιο του 1077 ό Μιχαηλ Άτταλειάτης ύπογράφει 

ro κείμενο τfjς Διατaξεως ώς παrρίκιος, aνθύπατος, κριriις έπi τού ίτrτrοδρόμου 
καi τού βήλου4 • Στο χρυσόβουλλο που εκδίδεται aπο τον αύτοκράτορα Νικη

φόρο Βοτανειάτη (Άπρίλιος 1079)\ ό Άτταλειάτης aναφέρεται ώς μάyιστροςό, 

μάyισrρος καi κριπίςΊ, μάyισrρος καi κριτιΊς ιού βήλου8 • Μποροuμε, συνεπώς, 

να είκάσουμε με βεβαιότητα δτι ό τίτλος του μαyίστροv του aπονεμήθηκε 

στο χρονικΌ διάστημα μεταξυ Μαρτίου 1077 καi Άπριλίου 1079, χωρiς aμφι

βολία aπο τον Νικηφόρο Βοτανειάτη. 

Στον τίτλο τοu Προσφωvηηκού του Λόγου προς τον αότοκράτορα Νικη

φόρο Βοτανειάτη ποu προτάσσεται του κυρίως ίστορικου του ifρyoυ9 , ό Βυζαν

ηνος ίστορικος aναφέρεται ώς μάyιστρος, βέστης καi κριτής10 • Ό Ρ. Gautier 
ύποθέτει δη ό τίτλος τοu βέστου θα aπονεμήθηκε στον Άτταλειάτη μεταξυ 

τών έτών 1075 καi 1079ll. 'Ορθότερο, νομίζω, θα fiταν να δεχτούμε δη ό τί
τλος αύτός, μια βαθμίδα aνώτερος aπο τον τίτλο του aνθυπάτου 12 , aπονέμε

ται στον Άπαλειάτη ί5στερα aπο τον Μάρτιο τοσ 1077, έπειδή, δπως ε1δαμε, 

ύπογράφει τότε τη Διάταξίν του &κόμη ώς πατρίκιος άνθύπατος. 

Στον κωδίκελλο ποu aκολουθει το κυρίως κείμενο της Διατάξεως, ό Βυ

ζαντινΌς ίστορικος αναφέρεται στην ίδιόχειρη ύπογραφή του ώς πρόεδρος, 

κριτι)ς έπi τού ίπποδρόμου καi τού βήλου13 , δπως aλλωστε αναφέρεται καi στον 

1. Βλ. πιο πάνω, σ. ΧΧΙΙΙ. 

2. Διάταξις, στ. 1374/1375. 

3. 'Ό.π., στ. 1419. 

4. 'Ό.π., στ.1087-1090· βλ. καl στ.1-3, 11/12. 

5. Βλ. πιο πάνω, σ. xxv. 
6.ΔιάrαQς,στ. 1510,1528,1539,1554,1557,1571,1583,1587,1610,1622,1682. 

7. 'Ό.π., στ. 1497. 

8. 'Ό.π., στ. 1645. 

9. Βλ. πιο κάτω, σ. χι. 

10. 'Ιστορία, σ. 3. 

11. Gautier, La Diataxis, σ. 15. Στlς σ. 15/16 τfjς μελέτης του ό Gautier aσχολείται μέ τi] 

σταδιοδρομία τοϋ Μιχαιlλ Άτταλειάτη στi]ν αύτοκρατορικη αύλή. 

12. Βλ. Oikonomides, Les listes, σ. 292. 

13. Διάταξις, στ. 1115/1116. Βλ. καi φωτ. ΠΙ. Ό τίτλος τοϋ πpοέδpοv ijταν κατa μία βαθμίδα 
aνώτερος aπο τον τίτλο τοϋ μαyίστpου. Βλ. Tsolakis, Das Geschichtswerk, σ. 260, ύποσ. 25, καl 

Oikonomides, ο.π., σ. 299. 
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τίτλο το σ ίστορικοϋ του ifργου 1 • "Ας προσθέσω οτι εiναι δυστυχώς aγνωστος 

ό άκριβi)ς χρόνος τfjς aπονομής τοϋ τίτλου τοΟ προέδρου στον Άτταλειάτη2 • 

επιπλέον, δΕ:ν [χουμε καμία ifνδειξη οτι ό ΒυζαντινΌς ίστορικος ifπεσε σΕ: δυ

σμένεια οταν άνfjλθε στον θρόνο ό 'Αλέξιος Κομνηνός3 • 

'Έργα 

Το πρώτο ό:πο χρονολογικιl aποψη γνωστο ifργο τοσ Μιχαηλ Άτταλειάτη 

εiναι το Πόνημα νομικόν\ fίτοι πραyματικι] πονηθείσα κατιΧ κέλεvσιν τού βασι

λέως Μιχαι)λ τού Δούκα5 • Πρόκειται για ενα συνοπτικο aπάνθισμα τών Βασι

λικων, το όποίο, οπως μποροϋμε νa συμπεράνουμε απο τον μεγάλο aριθμο 

τών χειρογράφων ποu το διασώζουν, εiχε μεγάλη διάδοση. Γράφεται, σύμ

φωνα μΕ: η1ν πληροφορία ποu άντλοΟμε aπο το επίγραμμα ποu προτάσσεται, 

μΕ: η1ν προτροπi] τοίi Μιχω1λ z' Δούκα κατa τi) διάρκεια τοίi τρίτου [τους 
τής βασιλείας του, δηλαδη στα 1073/10746

• 'Εκδίδεται για πρώτη φορa στα 

1596 μΕ: λατινικi] μετάφραση aπο τον ]ο. Leunclavius7
• ΜΕ: τi]ν προτροπi] τοίi 

Zachariae νοη Lingenthal αναδημοσιεύεται, χωρiς τi] λαηνικi] μετάφραση, 

1. 'Ιστορία, σ. 6, καi Gautier, La Diataxis, σ. 16. 

2. Ό κωδίκελλος γράφεται καi ύπογράφεται άπο τον Μιχαι)λ Άπαλειάτη δυο τουλάχιστον 

χρόνια uστερα άπο το κείμενο τfjς κυρίως Διατάξεως βλ. Lemerle, La Diataxis, σ. 95. 'Άς προ

σθέσω δτι τόσο ό Lemerle (δ. π.) δσο καi ό Gautier (δ.π., σ. 16) !:'χουν τι) γνώμη δτι ό τίτλος τού 

προέδρου άπονέμεται στον Βυζανηνο ίστορικο άπο τον Νικηφόρο Βοτανειάτη, δηλαδι) πρiν 

άπο τον 'Απρίλιο του 1081. Βλ άJ<όμη καl Τσολάκης, Κάποια προβλήματα. 

3. Βλ. Hunger, Die hochsprachliche Literatur, 1.Β., σ. 383· έλλην. μετάφραση, τ. Β', σ. 203. 

4. Σέ κάποια άπο τa χφφ άναφέρεται ώς Ποίημα νομικον fj Πρόχειρον νομικόν. 
5. Βλ. Krumbacher, Geschichte, σ. 270· έλλην. μετάφραση, τ. Α', σ. 547, καi Hunger, 

Die hochsprachliche Literatur, 2.Β., σ. 465 καi 474· έλλην. μετάφραση, τ. Γ', σ. 358 καi 

370/371. 
6. Βλ. στ. 3-8: ο κοσμοτερπής τών Δουκών γένους κλάδος I ό παμμέγιστος Μιχιχι)λ αύτοκράτωρ 

/. .. Ι dιν δέλτσν αύdιν ύπέρ έλπίδα. ξένως I διωργάνωσε λύτpον ήδικημένοις, I Ξτει τρίτψ τής σοφής 
μοναρχίας. Σύμφωνα μέ τι)ν άποψη τού Κ.Ν. Σάθα (Μεσαιωνικι) Βιβλιοθήκη, τ. Α', σ. ιζ') το 

έπίγραμμα αύτο εiναι τού Μιχαιlλ Ψελλού. 
7.Juris graecoromani tam canonici quam civilis ... τ. Π, Francofurti 1596, σ. 2-79. 

Ή ζωι) καi io i:'ργο τού Μιχαι)λ Άτταλειάτη χχχν 

aπο τον Λ. Σγούτα 1 • 'Εκδίδεται επίσης aπο τοuς '!ω. καi Παν. Ζέπο2 • Κριτικi) 

έκδοση τοϋ ifργου δΕ:ν [χουμε εως σήμερα3 • 

Ό Μιχαi)λ Άτταλειάτης ίδρύει, δπως εΊδαμε\ τον Μάρτιο τοϋ 1077 το 

Πτωχοτροφείο τής Ραιδεστού καi n1 μονη τοϋ Ίησοϋ Χριστού τοσ Πανοι

κτίρμονος. Γιa τa δύο αύτa ίδρύματα κατάρτισε το τυπικο τfjς λειτουργίας 

τους το όποίο φέρει στa χφφ ποu το διασώζουν τον άκόλουθο τίτλο: Διά

ταξις σvv Θει{j γενομένη παριΧ Μιχαι]λ πατρικίου, άνθvπάτοv, κριτού έπi τού 

iπποδρόμου καi τού βήλου, τού Άrταλειάτου, έπi τι{j παρ' αύτού συστάντι πτωχο

rροφείψ καi τι.j) μοναστηρίψ, καθώς όφεiλει τελεισθαι τιΧ έπ' αύτο!ς &χpις αίωνος 

ιίς δόξαν Πατρός, YίoiJ καi άyίοv Πνεύματος;,. 

Το κείμενο τfjς Διατάξεως6 [χει διασωθεί στο χφ 375 του Μετοχίου του 

Παναγίου Τάφου (=Β). Εiναι το ίσότvπον7 τoiJ πρωτοτύπου κειμένου τfjς Δια
rά{εως8 καi σύγχρονο προς αύτό. ''Ας προσθέσω δη το κείμενο ποu μας άπα

σχολεί, ύπάρχει ώς aπόγραφο το Ο χφ Β καi στο χφ 85 τfjς Θεολογικής Σχολής 

τfjς Χάλκης (= C). 'Η άνηγραφi] τfjς Διατάξεως στο τελευταίο αύτο χφ όλο

κληρώθηκε στiς 22 Μαρτίου 1761 "·Το κείμενο ποu μας aπασχολεΊ, φέρει στο 

ι'σότvπόν του η1ν ίδιόχειρη ύπογραφi] τοΟ Μιχαi]λ Άτταλειάτη 10 , δπως aλλω-

1. Στο περιοδικο Θέμις, 8, 1861, σ. 47-155. 

2.Jus Graecoromanum, τ. Ζ', Άθfjναι 1931 (άνατύπ. Aalcn 1962), σ. 409-497. 

3. Γιό: τον Μιχαι)λ Άπαλειάτη ώς νομικο καl τον χαρακτήρα του i:'ργου ποv μaς aπασχολεί, 

βλ. τι)ν ένδιαφέροvσα μελέτη τfjς W. Wolska- Conus, L'ecole de droit et l'enseignement du 

droit a Byzance au XI•siecle. Xiphiline et Psellos, τΜ 7, 1979, σ. 97-101. 
4. Βλ. πιο πάνω, σ. χχιv. 

5. Διάταξις, στ. 1-5. 

6. Τ! Δι&τιχξις aπαρτίζεται aπο το κυρίως κείμενο (σr. l-109o), τον κωSίκελλο (σr. 1091-

1117), το Βρέβιον τfjς μονfjς (στ. 1118-1352), το ίσον τού χρυσοβούλλου τού αύτοκράτορα Μι

χαι)λ z' Δούκα (Μάρτιος 1075, στ. 1353-1482), το ίσον τού χρυσοβούλλου τού αύτοκράτορα 

Νικηφόρου Βοτανειάτη (Άπρίλιος 1079, στ.1483-1722) καi τι) συνέχεια τού Βρεβίοv (στ.1723-

1792), σύμφωνα με τι) ν i:'κδοση Gautier. 

7. Βλ. Lemerle, La Diataxis, σ. 70, ύποσ. 6. 

8. 'Ό.π., σ. 70. 

9. 'Ό.π., σ. 69, καi Gautier, La Diataxis, σ. 11. 

10. +Μιχαήλ, πατρίκιος, άνθύπατος, κριdις έπi τοϋ ίπποδρόμοv καi τοϋ βήλου, ό Άπαλειάτης, τά 

άνωτέρω πάντα βεβαιών σiιν Θεψ καi άπαράθραυστα μένειν βοvλόμενος, ύπέγραψα καi έσφράγισα 

μηνi μαρτίψ, iνδικnώνος ιε', Ξτους ,ςφπε' +·Διάταξις, στ. 1087-1090. 
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στε και ό κωδίκελλος1 που προστέθηκε, οπως εiδαμε, δυο τουλάχιστον χρόνια 

άργότερα2 • 

Ή Διάταξις είναι f!να κείμενο που παρουσιάζει ίδιαίτερο ένδιαφέρον τόσο 
για ηΊ σπουδη της έσωτερικης ίστορίας του Βυζαντίου οσο και για τα αύτο

βιογραφικα στοιχεια που άντλουμε για τον συντάκτη της. 'Εκδίδεται για 

πρώτη φορα άπο τον Κ.Ν. Σάθα' άπο το χφ Β και άναδημοσιεύεται άπο τους 

Miklosich-Mίiller". 'Αποτέλεσε παλαιότερα το άνηκείμενο εiδικης μελέτης 

του W. NissenS, ένώ μια νέα προσέγγισή του έπιχείρησε ό Ρ. Lemerle6• Τέλος, 

ό Ρ. Gautier έπανεκδίδει άπο το χφ Β, εχοντας ύπόψη του συγχρόνως καl το 

χφ C, το κείμενο της Διατάζεως μi:: γαλλικι1 μετάφρασή του, συμπληρώνον

τας μΕ: πολλες παρατηρr]σεις τ!ς προηγούμενες μελέτες. 

Ό Μιχαηλ 'Ατταλειάτης σημειώνει στη Διάταξι'ν του μεταξu τ(.Jν Cίλλων 

και τα άκόλουθα: Τ aς δέ δοξολογίας πάσας, τάς τε νuκτερινaς καi ήμερινάς, θέλω 

γίνεσθαι κατa το τυπικόν μοv, Όπερ iδίως σuνεyραψάμην, καi τa λοιπά, οσα έκείσε 

κεκανόνισται8 • Ό Ρ. Gautier μεταφράζει το iδίως: personnellement. 'Έχω ομως 

την έντύπωση οτι το iδίως εχει στο χωρίο που μάς άπασχολεί τη σημασία: 

iδιαιτέρως, ξεχωριστά, σΕ: Ιδιαίτερο δηλαδη τευχος''. Πουθενα aλλωστε στη 

Διάrαξιν δi::ν γίνεται λόγος για τον τρόπο ποιJ θa έπιθυμουσε ό Άπαλειάτης 

να γίνονται οί νυκτερινi::ς κα1 ήμερινi::ς δοξολογίες. Το τυπικο αύτό, οπως 

σημειώνει και ό Ρ. Gautier, δi::ν εχει διασωθεί10 • 

'Άς προσθέσω οτι δi::ν εχει διασωθει άκόμη f!να εργο του Μιχαηλ Άττα

λειάτη. Ό χαριστήριος λόγος που διάβασε ό Βυζανηνος ίστορικος ένώπιον 

1. +Μιχαήλ, πρόεδρος, κριτiις έπi τοv ίπποδρόμου καi τού β ήλου, ό Άτταλειάτης, καi τi)ν προλε

χθείσαν ταύτην προσθήκην ώς παρ' έμού γεγονυiαν βεβαιών νύν ύπέγραψα +,Διάταξις, στ. 1115-
1117. 

2. Βλ. πιο πάνω, σ. ΧΧΧΙΙΙ. Γιa τοuς λόγους προσθήκης τού κωδικέλλου στο κυρίως κείμενο 

τijς Διαr,ίξc:ως, βλ. Τσολάκης, Κ.Χnοω nροβλt]ματα. 

3. Μεσαιωνικfι Βιβλιοθήκη, τ. Α', σ. 3-69. Βλ. καi Lemerle, La Dίataxίs, σ. 72/73. 
4. Acta et Dίplomata graeca medίί aeνί, V, Βιέννη 1887, σ. 293-327, 470-472. Ta δύο χρυ-

σόβουλλα στiς σ. 135-145. Βλ. καi Lemerle, ο.π. 
5. Στa 1894· βλ. Nίssen, Dίe Dίataxίs. 
6. Στa 1977· βλ. Lemerle, ο.π. 
7. Στa 1981· βλ. Gautίer, La Dίataxίs. 
8. Διάταξις, στ. 816-818. 
9. Καi το κείμενο &λλωστε τfjς Διατάξεως είχε συνταχθεί προσωπικό: άπο τον Μιχαfιλ 

Άτταλειάτη. 

10. Βλ. Gautίer, ο.π., σ. 66, ύποσ. 44. 

Το ίστορικο έργο τού Μιχαfιλ Άτταλειάτη καi τa προβλήματά του XXXVII 

τοσ αύτοκράτορα Νικηφόρου Βοτανειάτη μΕ: την εύκαιρία της συντριβης της 

άποστασίας του Νικηφόρου Βρυεννίου 1 • Το κείμενο αύτό, παρα τον έγκω

μιαστικό του χαρακτήρα, eα περιειχε iσως και κάποιες λιγότερο η περισσό

τερο ένδιαφέρουσες ίστορικi::ς πληροφορίες2 • 

Ό Μιχαηλ Άτταλειάτης μάς είναι περισσότερο γνωστος άπο το ίστορικό 
του εργο. Για το [ργο αύτο και τα προβλήματά του γίνεται ίδιαίτερος λόγος 

στο κεφάλαιο που άκολουθει. 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΤΤΑΑΕΙΑΤΗ 

ΚΑΙ 'ΓΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΊΌΥ 

Το ίστορικο εργο του Μιχαηλ Άτταλειάτη, οπως το ξέρουμε τουλάχιστον σή

μερα, καλύπτει τη χρονιΚJΊ περίοδο άπο το 1034 (aνοδος στον θρόνο τοσ Μιχαηλ 

Δ' Παφλαγόνα) i!ως το 1079/80 (δεύτερο ετος της βασιλείας του Νικηφόρου r' 
Βοτανειάτη) 3 • Καλύπτει ε'τσι μιά περίοδο 46 έτwν, τiς βασιλε'ίες δηλαδη των 

αuτοκρατόρων ΜιχωΊλ Δ' Παφλαγόνα (1034-1041), ΜιχωΊλ Ε' Καλαφάτη (1041-

1042), Κωνσταντίνου Θ' Μονομάχου (1042-1054), Θεοδώρας (1054-1056), Μι

χαηλ c;' Στραηωηκου (1056-1057), Ίσαακίου Α' Κομνηνου (1057-1059), 

Κωνσταντίνου r' Δούκα (1059-1067), Ευδοκίας (1067), Ρωμανου Δ' Διογένη 

(1068-1071), ΜιχωΊλ Ζ' Δούκα (1071-1078) καί, οπως άναφέραμε, τα δύο πρwτα 

άπο τά τρία χρόνια της βασιλείας του Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτη (1078-1081). 

Στον Πρόλογο του ίστορικου του εργου ό Άτταλειάτης μάς πληροφορε'ί 

οτι δεν eα ίστορήσει γεγονότα που τα aκουσε άπο διηγήσεις aλλων, &..λλa 

1. 'Ιστορία, σ. 224,21-25: Τέως δΕ. παραστάς εiς τiιν ύστεραίαν τψ βασιλεί ό Βρυέννιος, τούς 
όφθαλμούς lχων διαβρόχους τψ α!μαη, όπότε καi αύτός ό ταύτα συyyράφων χαριστήριον λόγον 

άνέγνων τψ βασιλεζ ούκ ά:δίκως ούδ' άνευλόγως παρ' αύτού ώνειδίσθη. 

2. Πρβλ. π. χ. τον χαριστήρισν λόγον τού 'Ιωάννη Μαυρόποδα με τfιν εύκαιρία τfiς συντριβfjς 

τfjς άποστασίας τού Λέοντα Τορνίκη ('Ιωάννου τού άγιωτάτου μητροπολίτου Εύχαίτων χαριστή

ρισς λόγος ι!πi τfί καθαιρέσει τής wραννίδος, έκδ. Ρ. de Lagarde, Ioannίs Euchaίtorum 
metropolίtae quae ίη codice Vatίcano Graeco 676 supersunt, Gottingen 1882, άνατύπ. Η.Μ. 
Hakkert, Amsterdam 1979, σ. 178-195). 'Άς προσθέσω έδώ οτι δΕν Ε'χει διασωθεί, aν βέβαια 
ύπfjρξε, καi ή άλληλογραφία τού Βυζαντινού ίστορικού. 

3. Το τελευταίο γεγονος ποu μπορούμε με άκρίβεια νa χρονολογήσουμε στο έργο αύτό, 
άνάγεται στiς άρχες τού Όκτωβρίου 1079· 'Ιστορία, σ. 238,8 κέ. 
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γεγονότα τών όποίων ύπηρξε αύτόπτης καi θεατής1 • τη δήλωσή του αύτη δέν 

πρέπει να την πάρουμε «Κατα λέξη» για κάποια τουλάχιστον τμήματα τοu 
Ε'ργου του. Καl τοuτο, έπειδη ύπάρχουν ση1ν 'Ιστορία του έκτενείς αναφορές σέ 

γεγονότα στα όποία προφανώς δf:ν ilταν δυνατον να εΊναι αuτόπτης μάρτυρας2 • 
Το ίστορικο Ε'ργο το σ Άτταλειάτη σέ σχέση μέ τη χρονικη διάρκεια τών δσων 

έξιστορεί, μπορεί να χωριστεί σέ τρείς ένότητες: α) Μιχαηλ Δ'- Μιχαηλ c;', 
σ. 7,7-47,23 (1034-1057), περίοδος 23 έτών· β) 'Ισαάκιος Α' Μιχαηλ z', σ. 
47,24-166,3 (1057-1078), περίοδος 21 έτών, καi γ) Ν"ικηφόρος Γ' Βοτανειάτης, 

σ. 166,4-248 (1078-1080), περίοδος 2 έτών. Ό Η. Hunger αίτιολογώντας τη δια
φορa αύτη στην ΕΚΤαση γιa την κάλυψη τών γεγονότων παρατηρεί οτι «τα 

ένδιαφέροντα κα\ οί τοι3 Άπαλειάτη φαίνονται η1ν i:κταση 

που καταλαμβάνει στο Ε'ργο του ή διακυβέρνηση τοσ κάθε αυτοκράτορα», 
δη ή πρώτη ένότητα φαίνεται «ώς ενα μεγάλο προοίμιο» για τα γεγονότα 

ποu aκολουθοuν (βασιλεία Εuδοκίας και Ρωμανοu Δ' Διογένη), κα\ οη δίνον

τας ίδιαίτερη σημασία στα γεγονότα που παρακολούθησε ώς αύτόπτης μάρ

τυρας, έπιμένει στlς πολεμικές επιχειρήσεις στlς όποίες ελαβε καl ό 1διος 
μέρος'. μπορούσαμε [σως αΙτιολογήσουμε κα\ aλλιώς τη διαφορα αuτη 
στην εκταση τfiς έξιστόρησης των γεγονότων. Για ηΊ χρονικιl περίοδο 1034-

1057 (α' ένότητα) ή διι1γηση εΙναι περιληπτική, έπειδή, πιθανόν, ό Άπαλει
άτης δέν iΊταν ακόμη σέ θέση καl λόγι.y τfjς ήλικίας του4 να παρακολουθεί τα 
γεγονότα καi να συμμετέχει μέ τον εν α η τον aλλο τρόπο σ' αύτά, δπως συμβαί
νει aργότερα. "Ας μην ξεχνοι3με aλλωστε καl τη δήλωσή του οτι παίρνει η1ν 

aπόφαση να aσχοληθεί μέ τη συγγραφη του ίστορικου του έ'ργου δταν Υ] δη ilταν 
κριτής". 

l. 'Ιστορία, σ. 6,20 κέ.: ι\ιο δη lδοξε κάμοi, ... προσθήκην έμποιήσαι τοiς πόνοις καi μικριΧ &ττα 
διαλαβείν ... περi tljν ούκ άκοfj καi μύθοις έτέρων παρέλαβαν, άλλ' tljν αύτός αύτόπτης καi θεατiις 
έχρημάπσα· καi σ. 81,17-21: Ei δε καi αύτος ό ταΟτα συyyράφων ... πάντως &ν ούκ έξ άκοής άλλ' έξ 
αύτοπτίας τά καθεξής παραδώσει διά γραφής τοϊς μετέπειτα. 

2. Βλ. π. χ. 'Ιστορία, σ. 32,12-35,8 (ύποχώρηση Νικηφόρου Βοτανειάτη) καi σ.176,26-180,26 
(άνδραγαθίες τών Νικηφόρου καi ΜιχαιΊλ Βοτανειάτη, παππού καi πατέρα του Νικηφόρου Γ' 
Βοτανειάτη). τα γεγονότα αύτα πρέπει βέβαια να τα γνωρίζει εϊτε άπο διηγήσεις παλαιοτέρων 
εϊτε άπό παλαιότερα ίστορικα iiργα. 

3. Βλ. Hunger, Die hochsprachliche Literatur, 1.Β., σ. 384· έλλην. μετάφραση, τ. Β', σ. 203. 
4. Βλ. πιο πάνω, σ. ΧΧ/ΧΧΙ. 
5. 'Ιστορία, σ. 6,20 κέ.: ιlιο δη lδοξε κάμοί, καίτοι μυpίαις άσχολίαις άλύοντι περi τό στρατόπεδον 

καi δικασπκοίς διαλόyοις άεi περιδονουμέvιι> ... προσθήκην έμποιήσαι τοίς πόνοις ... κλπ. 

Το ίστορικο iiργο του ΜιχαιΊλ Άτταλειάτη καi τα προβλήματά του ΧΧΧΙΧ 

Το ίστορικο Ε'ργο τοu Μιχαηλ Άτταλειάτη, δπως το ξέρουμε σήμερα, aπο 

την aποψη τοσ τρόπου που ό συντάκτης του βλέπει καl παρουσιάζει τα γε

γονότα, χωρίζεται σέ δύο ένότητες. Ή πρώτη aπο τlς ένότητες αύτές περι

λαμβάνει τη χρονικη περίοδο 1034-1078 (Μιχαηλ Δ' - τέλος τfjς βασιλείας 

Μιχαηλ z') καl διακρίνεται για την προσπάθεια του ίστορικού να εΊναι δσο 
γίνεται πιο aντικειμενικΌς καl για την κριτική του στάση aπέναντι στlς 

πράξεις των πρωταγωνιστών της ίστορικης σκηνής καl στα γεγονότα. Ή δεύ

τερη ένότητα περιλαμβάνει τα γεγονότα των δύο πρώτων έτών της βασι

λείας τού Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτη (1078-1079/80) καl τη διακρίνει ifνας 

έ'ντονος έγκωμιαστικος χαρακτήρας για το πρόσωπο και τα Ε'ργα αuτου τού 

αιJτοκράτοpα 1 • Ό 1διος aλλωστε ό Άπαλειάτης ffχει συναίσθηση της διαφοράς 

aνάμεσα στtς δύο αuτές ένότητες Καl προσπαθεί να τη δικαιολογήσε\2 • 

Οί τελευταίες φράσεις το σ κειμένου τής 'Ιστορίας μaς όδηγοuν στο συμπέ

ρασμα δη ό Άπαλειάτης σκόπευε να συνεχίσει το ίστορικό του έ'ργο καl μέ 

την έξιστόρηση τουλάχιστον των γεγονότων που ακολουθούν ϋστερα aπο το 

δεύτερο έ'τος της βασιλείας τού Νικηφόρου Γ' Βοτανειάτη3 • Ό Krumbacher 

παρατηρει δη δΕ:ν γνωρίζουμε αν «ό σκοπος ούτος f:ματαιώθη Ιfνεκα τού θα

νάτου τού συγγραφέως η ισως ενεκα της αiφνιδίας πτώσεως τοσ πάτρωνος 

αuτοu αuτοκράτορος» 1 • Ό J:l. Hunger σημειιόνει οη «tσως ή aλλαγη στην κυ

βέρνηση το 1081 να μην έπέτρεψε στον μαχητικΌ όπαδο τού Βοτανειάτη να 

συνεχίσει n1 συγγραφη τού εγκωμιαστικού του έ'ργου». Δεν αποκλείει δμως 

1. 'Ιστορία, σ. 167,7-9: ώς μήτε τσvτον (δηλαδιΊ τον Νικηφόρο Βοτανειάτη) &ξιον είναι προ
γόνους έτέρους εχει ν ij έκείνους μόνους, μ ή τ' έκείνους άπόyονον lτερον ij τον νvν ε ύ φ η μ ο ύ μ ε
ν ο ν· βλ καi Hunger, Die hochsprachliche Literatur,1.B., σ. 385/386· έλλην. μετάφραση, τ. Β', 
σ. 205/206. Ή aποψη τής Martin οτι κάποια χωρία με έγκωμιαστικο χαρακτήρα άπο τιΊ δεύ
τερη αύτη ένότητα προέρχονται «πιθανώς άπο κάποιον έπαινετικο λόγο του Άτταλειάτη προς 

τον αύτοκράτορα» (βλ. Ataliates, σ. XL), δεν μπορει να άποκλειστει Θa πρόσθετα, οχι άπό 
«Κάποιον έπαινετικο λόγο» άλλa άπο τον χαριστήριον ϊσως λόγον ποu έκφωνεί ό Άπαλειάτης 

ένώπιον τοϋ Βοτανειάτη με τιΊν εύκαιρία του έορτασμου τής νίκης έναντίον του Νικηφόρου 

Βρυεννίου (βλ. πιο πάνω, σ. XXXVI). 
2. 'Ιστορία, σ. 216,18-20: Ο!ομαι δε wς πνες τών άκpοατών λοyισμψ πνι πpοσπαλαίσουσιν, 

έyκωμιασπκώς ταύτα καi μη διηγημαπκώς συyypαφήναί μαι εύνοίι;κ δήθεν τfi προς τον κρατούντα 

δουλεύοντι. 

3. 'Ό.π., σ. 248,2-5: Καi ταΟτα μiν έκ πολλών όλίγα, οσα δηλονότι μέχρι τοv δευτέρου {τους τfίς 
αύτού βασιλείας θαυμασίως έπράχθησαv· τιΧ δ' έπιόντα καθεξής ό λόγος δηλώσει τρανότεpον. 

4. Krumbacher, Geschichte, σ. 270· έλλην. μετάφραση, τ. Α', σ. 548. 
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ό Η. Hιιnger σηΊ συνέχεια καi την πιθανότητα δη κάποια βαρια άσθένεια η 

καi ό θάνατος τού συγγραφέα να μην έπέτρεψαν στον Άπαλειάτη να συνε

χίσει το έργο του1 • 

Μια σειρα άπο παρατηρήσεις στο κείμενο τού ίστορικού έργου ποu μας 

άπασχολεί, με όδήγησαν παλαιότερα στο συμπέρασμα δη το έργο αύτό, δπως 

το ξέρουμε σήμερα, δεν J1ταν το έργο ποu άφιέρωσε με τον Πpοσφωνητικόν 
του λόγον ό Βυζανηνος ίστορικος στον Νικηφόρο Βοτανειάτη. 'Αφιέρωσε 

στον αύτοκράτορα μια πρώτη μορφi] τής 'Ιστορίας του ποu έφθανε πιθανό

τατα ως ηΊν άνάρρηση τού Βοτανειάτη στον θρόνο (1078). 'Αργότερα, ϋστερα 

άπο τfιν έκθρόνισή του καl πιθανον καl τον θάνατό του2 , ό Άπαλειάτης συ

νέχισε την ίστορική του συγγραφfι με ηΊν εξιστόρηση των γεγονότων κατα 

ηΊ διάρκεια τής βασιλείας του Βοτανειάτη με τον σκοπο tσως να τον άπα

καταστήσει'. Οί παρατηρήσεις αύτες ήταν σε γενικες γραμμες οί άκόλουθες: 
α) ό ΒυζαντινΌς ίστορικος άφιερώνει στον αύτοκράτορα ενα έργο όλοκληρω

μένο, ένω το κείμενο ποu έχουμε στα χέρια μας πρόκειται να συνεχιστεί καi 

με τfιν έξιστόρηση των γεγονότων που άκολουθοσν ϋστερα άπο το δειJτερο 

έτος τής βασιλείας τού Βοτανειάτη4 • β) ό Άτταλειάτης άπευθυνόμενος στον 

Βοτανειάτη σημειώνει στον Πpοσφωνητικόν του λόγον οτι Θα έξιστορήσει οχι 

άκριβως σύγχρονα γεγονότα, άλλα δη ή δέλτος του θα περιλάβει πράξεις έκ 

των π p ο σ ε Χ ω ς το'iς ήμετέpοις χpόνοις yεyενημένας5 
• γ) στον Πpοσφωνητικόν 

του λόγον ό Άτταλειάτης άναφέρεται ως μάγιστpος, βέστης καi κpιτής, ένω στο 

κυρίως ίστορικό του έργο ώς πpόεδpος, κpιdις έπi τού ίπποδpόμοv καi τού βήλοv. 

'Επειδή, οπως ξέρουμε, ό τίτλος τού προέδρου ήταν άνώτερος άπο τον τίτλο 

1. Hunger, Die hochsprachliche Literatur, 1.Β., σ. 383· έλλην. μετάφραση, τ. Β', σ. 202. 
2. Ό Βοτανειάτης πεθαίνει πρiν aπο τον Μάιο τοv 1082· Βλ. Τσολάκης, Ό χρόνος τfjς γεν

νήσεως. 

3. Βλ. Tsolakis, Das Geschichtswerk, σ. 256. 
4. 'Ιστορία, σ. 4,18 κέ.: Διa δή ταύτα καί nνα δέλτον συντάξας έκ τών προσεχώς τοϊς 

ήμετέpοις χpόνοις γεγενημένων πράξεων ... καi άπλώς ποικίλην nνa βίβλον ... ά π ο τ ε p μ α τ ίσα ς ... 
ταύτην ... τfί σjj φιλανθpωπί~ καi φιλοχpίστψ σπουδfί άναφέpω καi άνατίθημι. Το ρ. άποτεpματίζω 
χρησιμοποιε'ίται, πιστεύω, έδώ μέ τη μεταγενέστερη σημασία του: «Ολοκληρώνω, τελειώνω». 

Βλ. καΙ Θεοφύλακτο Σιμοκάττη, Ίστοpίαι (ifκδ. C. de Boor- Ρ. Wirth, Stutgardiae MCMLXXII), IV 
7,3· V 15,12· VII, 13,7. 'Άς προσθέσω οτι καi ό άγνωστός μας ποu iiγραψε τα γλωσσήματα στο κεί
μενο του Άτταλειάτη (βλ. πιο κάτω, σ. LVII), σημειώνει για το άποτεpματίσας: «άποπληρώσας». 

5. 'Ιστορία, σ. 4,18/19. 

Το ίστορικο ifρyo του Μιχαιlλ Άτταλειάτη καΙ τι'χ προβλήματά του XLI 

TOU μαγίστpου, θα fμαν φυσικότερο να συμβαίνει άκριβως ΤΟ άντίθετο 1 • 
δ) τέλος, καi αύτο πιστεύω δη έχει κάποια ίδιαίτερη σημασία, ό ΒυζαντινΌς 

ίστορικος σΤΟ ΤελευταίΟ ψήμα ΤΟύ ίστοριΚΟύ του Εργου2 άναφέρεται σε 

χρόνο παρατατικΌ στον Νικηφόρο Βοτανειάτη, προκειμένου μάλιστα για σω

ματικα καi ψυχικα χαρίσματα καi γνωρίσματα ποu κοσμοuσαν αύτον τον 

αύτοκράτορα. 

Στlς παρατηρήσεις αύτες &ς προσθέσω άκόμη δη ό 'Ιωάννης, πpαιπόσιτος 

καi ypαμματικος τού κτήτοpος (δηλαδη τοu Μιχαηλ Άτταλειάτη), δωρίζει στη 

μονη τοu Πανοικτίρμονος τρείς είκόνες. Ή δωρεα γίνεται, σύμφωνα με την 

άναγραφη ποu ύπάρχει στο Βpέβιον τής μονής, κατa dιν άpχfιν τού όκτωβpίοv 

μηνος τfίς η' iνδικτιωνος3 • Ό Γ. Gaιιtier σημειώνει οτι πρόκειται πιθανως για 

το f.τος 1084\ εΊναι ομως έξίσου πιθανόν, θα προσθέσω, να πρόκειται, τίποτε 
δεν το άποκλείει, καi για το έτος 1099 κλπ. Ό 1διος πpαιπόσιτος 'Ιωάννης 

άφιερώνει σηΊ μονη καi τέσσερα βιβλία ποu άναγράφονται στην οίκεία θέση 

τού Βpεβίοv τής μονής5 • Μεταξu των βιβλίων αύτων συγκαταλέγεται καi Ξτε

pον (δηλ. βιβλίον) βαμβύκινον χpονικον έκτεθΕ:ν παpa τού κτήτοpος6 • Πρόκειται 

άναμφίβολα για το ίστορικο έργο του Μιχαηλ Άπαλειάτη. 

'Όπως μας έπιτρέπεται να συμπεράνουμε άπο τη φρ. έκ πpοσαyωγfjς τού 

αύτού 'Ιωάννου, ή δωρεα των τεσσάρων αύτων βιβλίων γίνεται την 1δια χρο

νικη στιγμή (δηλαδη τον 'Οκτώβριο τής η' ίνδικτιώνας) με τη δωρεα των 

τριων είκόνων. Δεν μπορεί πάντως να έγινε ϋστερα άπο τον Μάρτιο τής η' 

ίνδικτιώνας, έπειδη ή έπόμενη άναγραφfι δωρεας βιβλίων (αύτη τfι φορα 

άπο τον ήγούμενο Μιχαήλ) φέρει στο Βpέβrον αύτη τη χρονολογία7 • 

'Άν δεχτούμε τfιν aποψη, δπως έγω τουλάχιστον πιστεύω, δη ό Μιχαηλ 

Άτταλειάτης άφιέρωσε στον Βοτανειάτη μια πρώτη μορφη τού ίστορικού του 

έργου, τότε προκύπτει το έρώτημα ποιά άπο τiς δύο μορφες καταθέτει στη Βι

βλιοθήκη τής μονής ό πpαιπόσιτος 'Ιωάννης. 'Άν πάλι δεν δεχτούμε την 

1. Ό Πpοσφωνηnκδς λόγος γράφεται βέβαια οταν ifχει όλοκληρωθε'ί ή συγγραφη του ίστο-
ρικου ifργου. 

2. Άπο τη σ. 166,4 κέ. 
3. Διάταξις, στ. 1200-1202. 
4. Gautier, La Diataxis, σ. 90, ύποσ. 14. 
5. Διάταξις, στ. 1264: Έκ πpοσαγωyfjς τού αύτοv 'Ιωάννου πpαιποσίτου. 
6. 'Ό.π., στ. 1272. 
7. Βλ. Τσολάκης, Κάποια προβλήματα, σ. 30, ύποσ. 11. 
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aποψη τών δύο μορφών τοϋ lfρyoυ τοϋ Βυζαντινοί) ίστορικοΟ, τότε ό Άττα

λειάτης, σύμφωνα με τον Προσφωνητικόν του λόγον όλοκληρώνει και άφιε

ρώνει το lfρyo του στον Νικηφόρο Βοτανειάτη οταν ό τελευταίος fJταν άκόμη 
αιJτοκράτορας, δηλαδη πριν άπο την 1 'Απριλίου 1081. Ση1ν περίπτωση αιJτή, 

για ποιό λόγο ό πραιπόσιτος 'Ιωάννης καταθέτει στη μονη το χρονικον του 

κτήτορας ϋστερα άπο τρισήμιση τουλάχιστον χρόνια 1 ; Πρόκειται για άντί

γραφο; 'Άν ναί, τότε προκύπτει το έρώτημα γιατι μεταξu τών βιβλίων ποu κα

τατίθενται στη μονη aπο τfjς ούσίας των κτητόρων μετα τελεvτι)ν αύτων παρα 

των έπιτρόπων2, δf:ν ύπάρχει καi το ίστορικο lfργο του Μιχαηλ Άτταλειάτη; Να 

ύποθέσουμε οτι ό πραιπόσιrος 'Ιωάννης ώς γραμματικός, δηλαδη γραμματέας, 

το Ο Βυζαντινοί) ίστορικοΟ lfχοντας την έπιμέλεια τfjς έκδόσεως το Ο ίστορικου 

εργου καταθέτει σηΊ μονη το μοναδικο χειρόγραφο τοσ έργου αuτοu, οταν ό 

Άτταλειάτης, aγνωστο πότε και για ποιόν άκριβώς λόγο, παραιτήθηκε άπο τη 

συνέχιση τfjς έξιστόρησης3 ; Ή θετικη απάντηση στο έρώτημα αύτο ένισχύει 

την aποψη οτι έχουμε δύο μορφες του lfργου ποu μας άπασχολεί. 

"Ας προσθέσω άκόμη οτι ό Μιχαηλ Άτταλειάτης άφοϋ έξιστορήσει τα 

δεινα ποu ταλαιπωροϋσαν τοuς άνθρώπους τών έπαρχιών και τfjς πρωτεύ

ουσας άπο την κακη διακυβέρνηση τοΟ Μιχαηλ z' καl τοΟ περιβάλλοντός 
του\ θα προσθέσει οτι ό Βοτανειάτης, έπειδη δεν μπορουσε να τα βλέπει καi 

να ύποφέρει5 , άποφασίζει να έπαναστατήσει6 • Τότε, συνεχίζει ό Βυζαντινος 

1. Άπρίλιος 1031 -'Οκτώβριος 1034 (;). 
2. Διάταξις, στ.1732 κέ. 
3. Πιθανότατα απο κάποια σοβαρr'ι aσθένειά του. Το έτος θανάτου τοΟ Βυζαντινοί) ίστο

ρικοΟ μCίς εiναι &γνωστο. Το έτος 1090 εiναι ϊσως ifνας terminus post quem· βλ. πιο πάνω, 
σ. ΧΧΧ. 

4. 'Επιδρομές Πατζινάκων καi Νέστορα στr'ι Μακεδονία καi Θράκη ('Ιστορία, σ. 160,14 κΕ.)· ό 
τρόπος μΕ τον όποίο aντιμετωπίζεται Εν α στρατιωnκο τμfjμα ποu έρχεται aπό τr'ιν Άδριανούπολη 

καi. έκφράζει τα παράπονά του για τr'ιν έγκατάλειψή τους (ο.π., σ. 162,1-22)· ό:ναφορα στα άλλε
πάλληλα κύματα προσφύγων ποu καταφεύγουν aπο τiς άνατολικές έπαρχίες στr'ιν Κωνσταντι

νούπολη για να σωθοσν, μέ aποτέλεσμα τον λιμο ποu έπακολουθεί καi τον άμύ&ητσν θάνατσν 

τόσο τών ξένων οσο καi. τών κατοίκων τfjς πρωτεύουσας (ο.π., σ. 162,31 κέ.). 
5. 'Ιστορία, σ. 164,14/15: φύσιν έχων εύσεβfj καi φιλόθεον, ζfjν καi τοιαύτα καθοράν άνοσίως 

πραπόμενα. 

6. 'Ό.π., σ. 165,20-22: &ρχεται (δηλ. ό Βοτανειάτης) τού τών 'Ρωμαίων έκθύμως άντιλιχμβά
νεσθαι, πόρρω θέμενος τiιν τού βασιλέως (δηλ. τοu Μιχαijλ Ζ') βαθείαν ταύτην άπόνοιαν. 

Το ίστορικο έργο τοΟ Μιχαr'ιλ Άτταλειάτη καi τα προβλήματά του XLIII 

ίστορικός, αύτο\ ποu πfjγαν μαζί του και τον άκολούθησαν, του είπαν οτι θα 
έξασφαλιστεί μόνον δ:ν στεφθεί αότοκράτορας και για τον λόγο αότο περι
βάλλεται μ[ν χλαμύδα καi βύσσον καi άλοvρy{δα, τι)ν δ' εύφημ{αν του κράτους 

παρά πάντων είσδέχεrαι, δεvτέραν &γοντος τού 'Απριλίου (χφ C Ίουλ{ου 1 ) μηνος 
τfjς α' iνδικτιωνος2 • 

Πρέπει, πιστεύουμε, χωρiς άμφιβολία να δεχτουμε οτι ό Άτταλειάτης έδώ 
άναφέρεται στην αναγόρευση του Νικηφόρου Βοτανειάτη, οταν έπικράτησε 
και έφθασε στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με την πληροφορία ποu 
έχουμε άπο τον !διο τον Άτταλειάτη, ό Βοτανειάτης άποστατεί τiς πρώτες 
ήμέρες τοί3 'Οκτωβρίου 10773

• Ή πληροφορία αύτη έπιβεβαιώνεται κα1 άπο 
τη Συνέχεια τfjς Χρονογραφίας τοΟ 'Ιωάννου Σκυλίτζη. Δfν πρόκειται μάλι-
στα, ας το σημειώσουμε, για άπλη άνηγραφη στο σημείο αuτο τοσ σχετικοί) 

χωρίου τοu Άπαλειάτη άπο τον Βυζανrινο χρονογράφο, έπειδη ό τελευταίος 
μας δίνει για το γεγονος τfjς άποστασίας έπιπλέον πληροφορίες4 • 'Εάν, συ

νεπώς, ό Άτταλειάτης άναφερόταν στο χωρίο ποu μας άπασχολεί σηΊν άνα
κήρυξη τοΟ Βοτανειάτη ώς αύτοκράτορα άπο τοuς συναποστάτες του και οχι 
στην έπίσημη άναγόρευσή του στην Κωνσταντινούπολη, δεν θa έγραφε 'Απρι
λίου (χφ C 'Ιουλίου) άλλα 'Οκτωβρίου. Κα\ αν άκόμη δεχτουμε την περίπτωση 
άντιγραφικοϋ σφάλματος στο χφ C, 'Ιουλίου άντι τοΟ ορθού 'Οκτωβρίου, δεν 
Θα διαβάζαμε στο κείμενο τοΟ Άτταλειάτη οσα άκολουθοuν, nx όποια δεν 
μπορεi βέβαια να άναφέρονται στο φθινόπωρο: όπόταν ό έωσφόρος fίλιος 
τον iσημερινον κύκλον έλαύνων καθαρώτερον &μα καi λαμπρότερον τον περί
γειον κόσμον έpyάζεrαι καi τοίς aνθρώποις τfιν ή μέραν μεy{στην καi χαρίεσσαν 

καi ύπερβλύζοvσαν τοΊς άyαθοΊς aποδείκνvσι καi κόσμον όλον χαρίτων άρρήτων 

1. Βλ Τσολάκης, Χρονολογικά, σ. 413-417, καi πιο κάτω, σ. LXXVIII-LXXIX. 
2. 'Ιστορία, σ. 165,25-23. 
3. 'Ό.π., σ. 135,27-30: Τρίτην δε &γοντος τού 'Οκτωβρίου μηνος καi μέλλοντος τού Βοτανειάτου 

τiιν βασιλικήν έπιστfjσαι σκηνήν καi ταύτης σκηνοπηγ{αν προτρεψαμένοv γενέσθαι διά τiιν Ξξοδον 
καi τiιν είς τiιν βασιλεύοvσαν πρόοδον. 

4. Διαβάζουμε στr'ι Συνέχεια (σ. 171,26-172,6): Οvτω δετών πραγμάτων δισικοvμένων ... οί έν 
τfί άνατολfί προέχοντες, λλέξανδρός τε ό Καβάσιλας, ό Στραβορωμανός, οί Συναδηνοi, ό Γοvδέλισς 
καi ή λοιπή τών συγκλητικών άρχόντων λογάς, fjν έκ πολλού άποστασίαν ώδίνησαν είς Ξρyον έξά
yουσι νύν καi τον κοvροπαλάτην Νικηφόρον τον Βοτανειάτην συνελθόντες βασιλέα άναγορεύουσιν, 

'Οκτωβρίου μηνος ίσταμένοv τfjς πρώτης έπινεμήσεως· καi πιο κάτω (σ. 172,14/15): Τρiτην δε 
&yοντος τού 'Οκτωβρίου μηνός, μέλλοντος fίδη (δηλ το Ο Βοτανειάτη) τiιν βασιλικήν πήξασθαι 
σκηνήν. 



χ υ ν Είσαγωγi] 

έμπίπλησιν 1 • 'Άν πάλι δεχτούμε οτι ή άποστασία τού Νικηφόρου Βοτανειάτη 

άρχίζει τον 'Ιούλιο καi οχι τον 'Οκτώβριο, οπως ρητα μας πληροφορει καi ή 

Συνέχεια2 , τότε θα [πρεπε το γεγονος αύτο να συμπίπτει χρονικα με η1ν ιε' 

ίνδικτιώνα καi οχι με τi]ν α', έπειδη ή α' ίνδικτιώνα καλύπτει το χρονικο 

διάστημα Σεπτέμβριος 1077- Αuγουστος 1078. 

Πέρα άπο το γεγονος οτι ή πληροφορία για την άναγόρευση τού Βοτανει

άτη ώς αύτοκράτορα δίδεται στο σημε1ο αύτο άπο τον Βυζαντινο ίστορικο 

χωρiς καμία άπολύτως άναφορα στα γεγονότα ποu άκολούθησαν την άπο

στασία ως την έπικράτησή της ('Οκτώβριος 1077- 'Απρίλιος 1078), έντύπωση 

προκαλει καl το γεγονος δη ό Άτταλειάτης θα έπανέλθει στην άναγόρευση 

τοί3 Βοτανειάτη ώς αύτοκράτορα στi]ν Κωνσταντινούπολη. Αύτη τη φορα Θα 

έξιστορήσει η1ν πορεία των στασιαστων προς τη βασιλεύουσα cπτο την 

[ναρξη τfjς άποστασίας, τις άντιδράσεις τού πληθυσμού και των Τούρκων, τις 

άντιδράσεις τοί3 Μιχαηλ z' καi τών κατοίκων τfjς πρωτεύουσας. Παράλληλα 
θα περιλάβει στο [ργο του καi aλλα γεγονότα ποu συμβαίνουν στο έξάμηνο 

που μεσολαβε1 ('Οκτώβριος 1077- 'Απρίλιος 1078)3
• Και θα καταλήξει: Τούτον 

τον τρόπον μέχρι τών ανακτόρων πλεύσας (δηλ. ό Βοτανειάτης) ... καi τοις έγκω
μίοις άπάντων καταστεφθείς αύτών έπιβαίνει τών ανακτόρων καi το &κρατον 

κράτος τfjς βασιλείας έν έξόχοις τερατουρyι]μασιν έπενδύετο4 • 

Στο έρώτημα ποu προκύπτει, για ποιόν λόγο δηλαδη ό Άτταλειάτης έπα

νέρχεται στην άναγόρευση τού Βοτανειάτη καi για ποιόν λόγο ολα αύτα που 

μας έξιστορεt στtς σ. 185,27-210,22, δεν τα άνέφερε πριν άπο την πρώτη του 

μνεία για την άναγόρευση ώς αύτοκράτορα τού Βοτανειάτη, θεωρώ ώς πιθα

νότερη την aποψη οτι άφιερώνει στον Νικηφόρο Βοτανειάτη έ:να [ργο ποu 

το εiχε f]δη, καθώς φαίνεται, σε γενικες γραμμες ετοιμο5 καi το συμπληρώνει, 

οπως βιαστικα το συμπλήρωσε, με την άναφορά, την πρώτη, στην άναγό

ρευση του αύτοκράτορα. 'Αργότερα, οταν άποφασίζει να συνεχίσει το εργο 

1. 'Ιστορία, σ. 165,28-166,3· βλ. καi Polemis, Notes, σ. 69-71, καi Τσολάκης, Χρονολογικά, 
σ. 413-417. 

2. Συνέχεια, σ. 172,4-6. 
3. την άποστασία τοϋ Νικηφόρου Βρυεννίου· 'Ιστορία, σ. 186,20 κέ. 
4. 'Ό.π., σ. 210,17-22. 
5. 'Ό.π., σ. 6,20-7,6. 

Το ίστορικο i:ρyo τοϋ Μιχαi]λ Άτταλειάτη καi τa προβλήματά του ΧLν 

του, έξιστορει λεπτομερειακα καi τα γεγονότα ποu για λόγους οiκονομίας 

χρόνου εiχε παραλείψει. 

Ό Ί.Δ. Πολέμης σηΊν Είσαγωγη τfjς μετάφρασής του τού ίστορικοu [ργου 

τού Μιχω1λ Άτταλειάτη σημειώνει καi τα άκόλουθα 1 : «Ό καθηγητης Ε. Τσα

λάκης εuστοχα παρατηρε1 οτι ένώ στον προσφωνητικό του λόγο στον Βοτα

νειάτη ποu προηγε1ται τού κυρίως σώματος τfjς 'Ιστορίας, ό συγγραφέας» 

δηλαδη ό Άτταλειάτης <ψιλα σαν να [χει f]δη τελειώσει το [ργο του, το κεί

μενο καταλήγει, στην πραγματικότητα, με η1 φράση τιΧ δ' έπιόντα καθεξής ό 

λόγος δηλώσει, ή όποία σαφως ύποδηλώvει οτι το [ργο Θα συνεχισθεt». Στο 

δημοσίευμά μου ομως έκείvο2 δεν ύποστήριζα μόνον οτι μέ την τελευταία 

φράση τοί3 ίστορικοί3 [ργου ποu μας άπασχολεΓ, ύποδηλώνεται οτι ό Μιχαηλ 

Άτταλειάτης έπρόκειτο να συνεχίσει το [ργο του, άλλά, καi κυρίως αύτό, οτι 

-οπως μας επιτρέπεται να συμπεράνουμε άπο παρόμοιες έκφράσεις καi σε 

aλλα σημεια του ίστορικοu του [ργου4- γνωρίζει την wρα ποu γράφει τη 

φράση αύτή, τα γεγονότα και του τρίτου ετους τουλάχιστον τfjς βασιλείας 

τοί.ί Νικηφόρου Βοτανειάτη καί, συνεπώς, οτι ή συγγραφη τού τελευταίου 

τμήματος του ίστορικου εργου του Μιχαηλ Άτταλειάτη πρέπει χρονικα να 

τοποθετηθει uστερα άπο το 1081, uστερα δηλαδη άπο την έκθρόνιση τού Βο

τανειάτη5. eα μπορούσαμε να προσθέσουμε έπιπλέον οτι, σύμφωνα με την 

τελευταία φράση τοί3 εργου του ποu μας άπασχολε16, πρόθεση τοϋ Μιχαηλ 

:Ατταλειάτη δεν Υjταν να διηγηθεt στi] συνέχεια τα γεγονότα μόνον και τοί3 
τρίτου [τους τfjς βασιλείας τού Νικηφόρου Βοτανειάτη, άλλΟ: με την έξιστό

ρησή τους να φωτίσει καl να έρμηνεύσει, κατα την aποψή του βέβαια, την 

1. Πολέμης, Μετάφραση, σ. 17/18. 
2. Tsolakis, Das Geschichtswerk, σ. 254. 
3. τά δ' έmόντα καθεξίjς ό λόyος δηλώσει τρανότερον. 

4. Tsolakis, ο.π., σ. 257/258. 
5. Tsolakis, ο.π., σ. 258. 'Άς προσθέσω έδώ οτι παρόμοιους έκφραστικοuς τρόπους άπαν

τοϋμε, οπως είναι γνωστό, καi σΕ. aλλους Βυζαντινοuς ίστορικούς βλ. π. χ. Βρυέννιος, σ. 79,23: 
δπως δέ, προϊών ό λόyος δηλώσει· σ. 175,34: άλλά ταϋτα μεν vστερον. Σκυλίτζης, σ. 271,71/72: 
τάς δε αίτίας άπαριθμήσει ό λόyος έν καιpψ τψ προσήκοντι. Χωνιάτης, 'Ιστορία, σ. 87,94/95: ώς 
κατά καιρόν τον οiκείον pηθήσεται· σ. 142,32/33: fίν κατά τον οiκείον χρόνον καί πρόσφορον ό λόγος 
τfί ίστορί\{ παρέξεται. 

6. Βλ. ύποσ. 3. 



Είσαγωγη 

aκολουθία τών γεγονότων ποu όδήγησαν ση1ν πτώση του Βοτανειάτη (aπο

στασίες Νικηφόρου Μελισσηνου, Κομνηνών κλπ)· καi τουτο έπειδη έχω τη 

γνώμη δη στα τελευταiα λόγια του Βυζανηνου ίστορικου 1 ύποκρύπτεται μια 

παρόμοια πρόθεση: «Διηγήθηκα» σημειώνει «οσα θαυμασίως έπράχθησαν στα 

δύο χρόνια τfjς βασιλείας του Βοτανειάτη· οσα aκολουθουν (ποu όδήγησαν 

-προσθέτω- στην έκθρόνισή του καi δεν έπέτρεψαν ετσι κοντα στα aλλα 

και τη συνέχιση των έργων του) ό ίστορικός μου λόγος θα τα φωτίσει καλύ

τερα»2. 

Ό Ί.Δ. Πολέμης έχει κάποιες έπιφυλάξεις για η1ν aποψή μου δη το ίστο

ρικο έργο του Μιχαηλ Άτταλειάτη, οπως το ξέρουμε σήμερα, δεν εiναι το 

έργο έκείνο- σηΊν εκτασή του τουλάχιστον - ποu aφιερώνει με τον Προσ

φωνηrικόν του λόγον στον αuτοκράτορα Νικηφόρο Βοτανειάτη, άλλα το τε

λευταiο του τμfjμα γράφεται uστερα άπο την έκθρόνιση καί, ένδεχομένως, 

καi τον θάνατο του τελευταίου3 • Παρατηρεi οτι «προς το τέλος του έργου ό 

Άτταλειάτης μιλα σαν να εiναι άκόμη αύτοκράτορας ό Βοτανειάτης. Για πα
ράδειγμα στη σ. 2404 τον χαρακτηρίζει ώς νvν βασιλέα»5 • 

Ό λόγος στο χωρίο ποu έχει ύπόψη του ό Ί.Δ. Πολέμης, άναφέρεται στiς 

φιλικες προς τον άποστάτη, δηλαδi} τον Βοτανειάτη, διαθέσεις των Τούρκων 

οί όποίες έπέτρεπαν σε οσους αύτομολουσαν προς αuτον να περνουν άνενό

χλητοι άπο τα έδάφη ποu κατείχαν αύτοί, για να τον συναντήσουν6• Πήγαιναν 

ετσι κοντα στον Βοτανειάτη ώς όπαδοί του, χωρiς να aντιμετωπίζουν κάποιο 

πρόβλημα, οχι μόνον αύτοi ποu άπο κάποια aόρατη δύναμη δεν γίνονταν 

aντιληπτοi aπ ο τοuς Τούρκους, άλλα καi οσοι, ο ταν έπεφταν στα χέρια τους, 

τΟUζ Πληροφοροuσαν Οη Πaνε νa συναντήσουν τον vUV βασιλέα7 • 

1. Καi ταύτα μΕν έκ πολλών όλίyα, δσα δηλονότι μέχρι τού δευτέρου [τους τfίς αύτοϋ βασιλείας 

Dαυμασίως inράχθησαv- rιΧ δ' έnιόvrα καθεξι'jς ό λόγος δηλώσει rpαvόrερov, Ίσrορία, σ. 248,2-4. 
2. Το επίρρ. τρανώς σημαίνει: «σαφώς, διαυγώς, καθαρά, ολοφάνερα». Βλ. καi 'Ιστορία, σ. 

198,29/30: τρανότερόν τε καi διαλεκτικώτερσv τ<Jι βουλευτηρίψ τι'ιν οiκείαν yνώμην ένσημηνάμενος. 
3. Ό Νικηφόρος Βοτανειάτης πεθαίνει πρiν ό:πο τον Μάιο τοϋ 1082· βλ. πιο πάνω, σ. XL, 

ύποσ. 2. 
4. Ή παραπομπi] βέβαια στi]ν f.κδοση Βόννη<;. Βλ. 'Ιστορία, σ.184,27. 
5. Πολέμης, Μετάφραση, σ. 18. 
6. 'Ιστορία, σ. 184,22-25: Τό δε δiι κρείπον καi λόγου πανrός ύψηλότερον fi παραδοξότερον, δτι

περ oi Τούρκοι, τfίς 1\νατολfjς πάσης κυpιεύσαντες ι]δη, τοίς αύτομολούσι πρός τόν Βοτανειάτην πο
λίταις &μα καi άγροίκοις έμποδων ού καθίστανrο. 

7. 'Ό.π., σ. 184,25-29: Άλλά τιvες μΕν άοράτιp δυνάμει τοiιςπολεμίους (δηλαδi] τοuς Τούρκους) 

Το ίστορικο f.ργο τοϋ Μιχαi]λ Άτταλειάτη καi τα προβλήματά του XLVII 

Το έπίρρ. νvν άναφέρεται βέβαια κυρίως στο παρόν, μπορεi δμως νa άνα

φέρεται, δπως στην περίπτωσή μας, καi στο παρελθόν 1 • τα σχετικα παρα

δείγματα aλλωστε δεν λείπουν τόσο άπο το ίστορικο έργο του Μιχαηλ 

Άτταλειάτη οσο καi άπο τα ifργα aλλων συγγραφέων. 'Έτσι π.χ. διαβάζουμε 

στον Άτταλειάτη, προκειμένου για τον Γεώργιο Μανιάκη καi την τύχη του: 

Νύv δέ ό φθόνος καi τον &νδρα καi τιΧς πράξεις καi τοσούτον κατειpyάσατο lρyον2 • 

προκειμένου για τον Λέοντα Τορνίκη καi την τύχη τfjς άποστασίας του: Νύν 

δέ καταφρονήσας τού πρόσω, σVν τfί νίκn καi τfjς οiκείας δυναστείας καi σωτηρίας 

έζέπεσεν'· προκειμένου για τον Ρωμανο Δ' Διογένη: νvν μάλλον ι]περ το πρό

τερον φειδωλίςκ περi πάντας τοvς άμφ' αύτον σvνεχόμενος4 • προκειμένου για 

τον Νικηφορίτζη: σκεπτόμενος έκ μοχθηρίας οίκειούσθαι καi παρακεpδαίνειν τa 

νvν πpοσφεpόμενα5 • Καl στη Συνέχεια τfjς Χρονογραφίας του 'Ιωάννου Σκυλί

τζη, προκειμένου για την άποστασία του Νικηφόρου Βοτανειάτη: ijv έκ πολ
λού άποστασίαν ώδίνησαν είς lpyov έξάyοvσι νύν καί. .. άναyοpεύοvσιν6 • 'Έτσι 

καi στην περίπτωση ΠΟU μας άπασχολεί, ή έκφραση τον viiv βασιλέα μπορεί 
να άναψέρεται καi στο παpελθόν 7 , σ' αuτον ΠΟU τώρα τij στιγμη εκείνη 

δηλαδή - ήταν σύμφωνα με δσα εiχαν προηγηθεί, καi πρiν aπο την έπίσημη 
αναγόρευσή του καl στέψη, ό βασιλιάς8 • 'Άλλωστε άπο τιΊ σηγμη τfjς άπο

στασίας του Νικηφόρου Βοτανειάτη καi wς τi]ν εiσοδό του στi]ν Κωνσταν

τινούπολη καi πρiν aπο η1ν καθαίρεση τού Μιχαηλ z', βασιλεuς γιa τον 
Βυζαντινο ίστορικο εiναι μόνον ό Βοτανειάτης. Διαβάζουμε: Οvτω θεία τις δύ-

iλάνθανον, oi δε πλείους iνέπιπτον μΕν αύτο!ς, πρός δε τον νύν βασιλέα μανθάνονrες αύτοiις κα
τεπείyεσθαι σvνεχώρουν αύτοϊς καi άβλαβε!ς διετίθουν. 

1. Βλ. R. Kίlhner-B. Gerth, Ausfίίhrliche Grammatik der griechischen Sprache, 2. Teil: 

Satzlehre, 2.Β., Hannover 1966, σ. 116, § 498,1: «Το νίίν ... εκφράζει κυρίως το παρόν, το τώρα, 
δύναται ούχ ijττov να συνδεθrϊ καl μετα το σ παρελθόντος κα\ μέλλοντος, οταν ό λαλών συν
δέη προς το έαυτοϋ παρον το παρελθΌν η το μέλλον». 

2. 'Ιστορία, σ. 7,16/17. 
3. 'Ό.π., σ. 22,4/5. 
4. 'Ό.π., σ.112, 15-17. 
5. 'Ό.π., σ.155,13-15. 
6. Συνέχεια, σ. 172,3-5. 

7. Ό '!.Δ. Πολέμης μεταφράζει &λλωστε τi]ν επίμαχη φράση: «τον τωρινΌ αύτοκράτορα» 
(σ. 415), μετάφραση ποu επιτρέπει καi τiς δύο εκδοχές. 

8. Βλ. καi 'Ιστορία, σ. 197,3 κέ., 198,11 κέ., 207,1 κέ., γεγονότα πού τα εlχε ύπόψη του ό 
Άτταλειάτης οταν χαρακτήριζε τον Βοτανειάτη ώς νϋν βασιλέα. 



ΧLνΙΙΙ Εiσαγωγη 

ναμις πάντας συνώθει καi συνήργει προς τiιν τού έρχομένου βασιλέως οiκείω

mν1, καl σε aλλο σημείΌ: Το δ' άπο τούδε παρεσκευάζετο μtν ό βασιλεύς, αύτον 

λέγω τον θεοπρόβλητον Βοτανειάτην2 • "Ας προσθέσω οτι στις περιπτώσεις 

εκείνες καηχ τις όποίες ό Άπαλειάτης εiναι ύποχρεωμένος να κάνει λόγο 
και για τον Μιχω)λ z' και για τον Βοτανειάτη συγχρόνως, προκειμένου να 
τοvς διακρίνει, χρησιμοποιεί για τον πρώτο η) μετοχfι βασιλεύων3 και τfιν 

εκφραση άντίθετος βασιλεύς4 • 

Ή δεύτερη παρατήρηση τοΟ 'Ι.Δ. Πολέμη άφορα στfιν επιθεηκfι μετοχfι 

τον διιθύνοντα (μετοχfι δηλαδfι ενεστώτα)5 μΕ: τfιν όποία ό Άπαλειάτης άνα

φέρεται, στο τελευταίο τμfjμα τοu €ργου του, στον Βοτανειάτη· ό Βυζαντινος 

ίστορικος εκφράζει τΥjν aποψη δη ό Βοτανειάτης ξεπέρασε ολους τοuς προη

γούμενούς του αuτοκράτορες, παρα η1ν οiκονομικfι στενότητα, σε ευεργεσίες 

καi δωρεΕ:ς προς τοvς ύπηκόους του. ΔΕν €χουν, παρατηρεί, οσα γράφω εγκω

μιαστικο χαρακτήρα· θέλω να nx κάνω γνωστα σ' ολους και στις έπόμενες γε
νιες και τον σuτω καλώς καi iσοθέως τά τfjς βασιλείας διιθύνοντα πράγματα 

πάντων άπσδεiζαι φιλανθρωπότερόν τε καi εύερyετικώτερον καi φιλοθεiaς άνά

μεστσν καi άσύγκριτον τοiς προ αύτσv βασιλεύσασιν, οτι έν τοιαύηι τών πραγμά

των στενοχωρίq: πάντας rouς έν τι{; πλατuσμι{; κρατούντας τι]ς βασιλείας 

διαφερόντως ύπερηκόντισε6 • 

1. 'Ιστορία, σ. 206,16/17. 
2. 'Ό.π., σ. 207,1/2. 
3. 'Ό.π., σ. 206,16-18· 207,5/6-208,9. 
4. 'Ό.π., σ. 203,23. Ό Άτταλειάτης χρησιμοποιεί άκόμη σε παρόμοιες περιπτώσεις την 

ifκφραση α) avnκείμενοςγια τον Μιχαηλ Ε' προκειμένου να τον άνηδιαστείλει προς τη Θεο

δώρα ('Ιστορία, σ. 13,23), καθwς καi για τον άποστάτη Νικηφόρο Βρυέννιο σε άνηδιαστολη 
προς τον αύτοκράτορα Νικηφόρο Βοτανειάτη ('Ιστορία, σ.195,12 καi 200,18), καi οί άνnκείμε
νοι ('Ιστορία, σ. 217,15) για έκείνους που δήλωσαν ύποταγη ί5στερα Cιπο την ένθρόνιση του Βο
τανειάτη· β) άληθfις βασιλεύς για τον Κωνσταντίνο Θ' Μονομάχο σε άνηδιαστολi] προς τον 

άποστάτη Λέοντα Τορνίκη ('Ιστορία, σ. 19,29)· καi γ) τiς έκφράσεις: ό έν τfi Βύζαντος βασιλεύς 
καi ό βασιλεύων έν Κωνστανnνοvπόλει ('Ιστορία, σ. 43,19 καi 45,6/7 aντίστοιχα) για τον Μι
χαi]λ c:;', προκειμένου να τον διακρίνει άπο τον 'Ισαάκιο Κομνηνό, οταν είχε άποστατήσει καi 
άνακηρυχθεί αύτοκράτορας τi]ν ifκφραση τού τfιν Βύζαντος lχοντος βασιλέως ('Ιστορία, σ. 

132,25/26) προκειμένου να aντιδιαστείλει τον Μιχαi]λ z' άπο τον Ρωμανο Δ' Διογένη. Τέλος, 
ό Βοτανειάτης άναφέρεται καi wς βασιλεύων ('Ιστορία, σ. 204,11, οπου δμως δεν ifχουμε άντι
διαστολη προς άλλο πρόσωπο). 

5. 'Ιστορία, σ. 216,32/33: καi τΟν οίίτω καλώς καi iσοθέως τά τijς βασιλείας διιθύνοντα πράγματα. 
6. 'Ό.π., σ. 216,18-217,4. 

Το ίστορικο ifργο τοϋ Μιχαi]λ Άτταλειάτη καi τα προβλήματά του XLIX 

Σύμφωνα με τfιν aποψη τοΟ Ί.Δ. Πολέμη, ή έπιθ. μετοχfι τον διιθύνοντα, 

σε χρόνο ένεστώτα, μας έπιτρέπει το συμπέρασμα on ό Βοτανειάτης εiναι 
άκόμη αύτοκράτορας οταν ό Βυζαντινος ίστορικος συγγράφει το τμfjμα αύτο 

τοG εργου του 1 • Ή επιθ. μετοχfι σΕ: χρόνο ενεστώτα μπορεί να άναφέρεται 

καl στο παρελθόν, άνάλογα μΕ: τον χρόνο ποu βιώνει n1 σηγμη εκείνη ό συγ
γραφέας, και να τη μεταφράσουμε άνάλογα· οχι, στfιν περίπτωσή μας, «αύτος 

ποu κυβερνα» αύτη τη σηγμη τfjς συγγραφfjς, άλλά «αύτος ποu κυβερνα» 

τότε, οταν δηλαδfι έκτυλίσσονταν τα γεγονότα στα όποία άναφέρεται ό 
Άπαλειάτης. 

ΔΕν λείπουν aλλωστε σχετικα παραδείγματα, οπου ό λόγος άναφέρεται 

στο παρελθόν2 • 

"Ας προσθέσω στο σημείο αύτο οτι ή aνοδος στον θρόνο τοu 'Αλεξίου Κο

μνηνοu δεν άποτελοuσε άρνητικό, οπως ύποστηρίχτηκε, παράγοντα για τη 

συνέχιση και όλοκλήρωση τοu ίστορικοu εργου τοu Άπαλειάτη3 • Πέρα άπο 

το γεγονος οτι ό ΒυζαντινΌς ίστορικος έκφράζεται μΕ: κολακευτικα λόγια γιa 

τον Άλέξιο Κομνηνό\ δΕ:ν εl'μαστε σΕ: θέση να γνωρίζουμε με ποιόν τρόπο 

eα συνέχιζε και θα όλοκλήρωνε τfιν ίστορική του συγγραφή· πώς eα άντιμε

τώπιζε, δηλαδή, τfιν επανάσταση και τfιν έπικράτηση τών Κομνηνών. 

1. Πολέμης, Μετάφραση, σ. 18. Γιa να ύποστηρίξει ό Ί.Δ. Πολέμης τi]ν aποψή του αύτή, 
φέρει wς παράδειγμα καi το άκόλουθο χωρίο τοϋ Άπαλειάτη ('Ιστορία, σ. 218,26-28): καi που 
τούτο Θεού ι)ν τού δικαίς< ψήφιρ τό πάν διιθύνοντος καi τιj> τού έλέου μέτριρ άντιμετρούντος τόν 
ελεον. Πρέπει δμως να σημειώσουμε δη με την !δια άκριβwς ifκφραση ό Βυζανηνος ίστορικος 

άναφέρεται καi στο γεγονος δη δύο καρπαθικα πλοία ifδειξαν στον Νικηφόρο Φωκa τον 
δρόμο για τι1ν Κρήτη κατCι τη διάρκεια της έκστρατείας του για την άνακατάληψη της μεγα
λονήσου. 'Έτσι διαβάζουμε ('Ιστορία, σ. 173,4-7), για γεγονότα που άπέχουν άπο τον χρόνο 
της έξιστόρησής τους περισσότερο άπο έκατο χρόνια: άοpάτως δέ νfjαι καpπαθικαi διίο τόν κα

τάπλοvν έπ' αιίτόν (δηλαδη τον Νικηφόρο Φωκa) ποιησάμεναι προωδοποίησαν αύτιj> τfιν όδοιπο

ρίαν καi εiς Κρήτην άπήyαyον, τού Θεού πάντως τά κατ' αιίτόν διιθύνοντος ώς ειίαρεστουμένου τfi 

εύλαβείς< τijς πίστεως. Βλ. άκόμα καi 'Ιστορία, σ. 37,21-24· 41,21/22 κα\58,15-17. 
2. Βλ. 'Ιστορία, σ. 48,3-5: καi πρόεισι στεφανίτης έκεiθεν, δόξαν παρεσχηκώς ... ώς μάχn κε

κρατηκώς τού κρατούντος ... · σ. 165,5-7: κατά πασων των avnκειμένων δυνάμεων παρρησιάζεται 
τiιν άλήθειαν καi κατ' αιίτοΟ τού κρατούντος καi σ. 197,5-11: Τ σΟ yάρ βασιλεύοντας εiς τά έν Βλα
χέρναις άνάκτορα κατά τfιν Κυριακfιν προκαθημένου καi χρηματίζοντας ... άναyορεύοvσι τόν Βοτα
νειάτην βασιλέα. 

3. Βλ. Martin, Ataliates, σ. XXXVI, ύποσ. 108. 
4. 'Ιστορία, σ. 153,31-154,2· 222,4-13. 
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ΜΕ: βάση τiς aμεσες καi τiς ltμμεσες μαρτυρίες ποu ltχουμε aπο το ίστορικο 

εργο του ΜιχωΊλ Άπαλειάτη, θα μπορούσαμε να δεχτούμε δη τα στάδια σύν

θεσης καi έπεξεργασίας τοu ltργου αύτοu ύπfίρξαν τα ακόλουθα: 

α) Ό Βυζανηνος ίστορικος παίρνει κάποια σηγμη την aπόφαση, πρiν aπο 

την aνοδο τοu Βοτανειάτη στον θρόνο (Άπρίλιος 1078), να καταγράψει1 καi να 

αίηολογήσει2 τα γεγονότα τwν όποίων ύπfίρξε μάρτυρας καi θεατής3• Πρόθεσή 

του ήταν, οπως καi αλλων ίστορικwν, να μην ξεχαστοuν τα γεγονότα αύτά, aλλα 
να παραμείνουν με την ίστόρησή τους για πάντα στη μνήμη των aνθρώπων4• 

β) Το ltργο αύτό, ποu δΕ:ν περιλάμβανε την έξιστόρηση γεγονότων τα 

όποία ltγιναν κατα τη διάρκεια τfίς βασιλείας τοu Βοτανειάτη, όλο κληρώνε

ται με την έπιγραμμαηκή, θα λέγαμε, aναφορα της αναγόρευσης του τελευ

ταίου ώς αύτοκράτορα σηΊν Κωνσταντινούπολη\ καi το aφιερώνει με τον 

Προσφωνηπκόν του λόγον ό Άπαλειάτης κάποια στιγμη στον αύτοκράτορα 

aκόμη Βοτανειάτη6• Πρόθεσή του aλλωστε, οπως το δηλώνει ό ί'διος ό Βυζαν

ηνος ίστορικός, δεν fjταν να aφιερώσει στον αύτοκράτορα ενα ltργο ποu θα 
έξυμνοuσε τα aνδραγαθήματά του καi θα μιλοuσε για την εύγενική του κα

ταγωγη κλπ., έπειδη φαίνεται δη αuτο εΤχε γίνει η δη aπο aλλους 7 • 
'Όμως, έκτος aπο τα πολεμικά του κατορθώματα, ό Βοτανειάτης διακρί

θηκε, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Άπαλειάτη, καi για την aφοσίωσή του 

ηΊν όλοκληρωτική, δταν ltγινε αύτοκράτορας, προς Πιν έν λόγοις καi πόνοις 

1. 'Ιστορία, σ. 6,20-7,6: Διό δι) {δοξε κάμοί, καίτοι μυρίαις άσχολίαις άλύοντι ιτερi rό σrραrόιτεδον 
καi δικαστικοίς διαλόyοις άεi περιδονουμένcρ καi οσαι ώpαι τοίς έζ αvτι<}ν σιιyyράμμασι κάμνονn, 

προσθήκην έμποιfίσαι τοiς πόνοις ... κλπ. 
2. 'Ό.π., σ. 4,21/22: προσθεiς δέ καi τιΧς αίτίας καrιΧ rό δυναrόν τών οuτω rετελεσμένων. 
3. 'Ό.π., σ. 7,2-4: περi ών OVK άκοfί καi μύθοις έτέρων παρέλαβαν, άλλ' ών αvτός αύτόπτης καi 

θεατής έχρημάτισα. 

4. 'Ό.π., σ. 7,4-6: !να μι'ι λήθης βυθοίς διιΧ τfίς τού χρόνου παραρροfίς τιχ λόγου καi (μνήμης) 
&ξια σιιγχωσθείεν, άλλιΧ τήν μνήμην άθάνατον έ'χωσιν. 

s. Βλ. πιο πάνω, σ. XLIII. 
6. Τον προσφωνε'ί ('Ιστορία, σ. 3,5) θειότατον βασιλέα. 
7. 'Ιστορία, σ. 3,20-22: VΟθεν καi άγώνων ύπόθεσις μεγίστη γέyονας τοίς περi λόγους έσποvδα

κόσιν είς τό συγγράφει ν τών σών κατορθωμάτων τό περισύσισv. 'Άς προσθέσω ο τι παρόμοια Ιiργα 

γράφονται κατa καιροuς γιΟ: νa έξυμνήσουν κατορθώματα στρατηγων καί αύτοκρατόρων. 

Βλ. Συνεχιστές Θεοφάνους (Theophanes Continuatus) τ. Ι, σ. 427,20-428,2 (Βόννη), οπου δια
βάζουμε: Oi δέ λαμπρώς ποθούντες καi θέλοντες μαθείν τιΧς τού 'Ιωάννου Κουρκούα άριστείας καi 
σιιyyραφιΧς εύρήσοvσιν έν όκτώ βιβλίοις έκτεθείσας παριΧ Μανουήλ πρωτοσπαθαρίου καi κριτού· 

(πρβλ. Σκυλίτζης, σ. 230,33-37). 

Το ίστορικο Ιiργο τοu Μιχαηλ Άτταλειάτη καί τa προβλήματά του ιr 

ύψηλοrάrην σποvδήν\ ποu τοu έπέτρεψε δικάζειν aρρεπώς καi νομίμως καi 

πράττειν & χριΊ καi πaσιν ύποδεικνύειν aψεvδΞς σύμβολον τά τών νυκτερινών 
του λόγων σπουδάσματα2 • rια τον λόγο αύτο καi έπειδή, οπως σημειώνει 

aπευθυνόμενος στον Βοτανειάτη, rάς βίβλους aληθιί>ς περιέπεις καi τούτων 

έmμελώς aκρο~3 , ό Άπαλειάτης δικαστfις καi ό 1διος καi συντάκτης, οπως 

ε1δαμε, τοu Πονήματος νομικού, αίσθάνεται τfιν ύποχρέωση να aφιερώσει 

στον αύτοκράτορα ποu θαύμαζε για τiς aρετές του, ενα ltργο έπάξιο των λο

γικών σπουδασμάτων τοu Βοτανειάτη4 • το ίστορικό του δηλαδfι ltργο ποu πε

ριλάμβανε τfιν έξιστόρηση των γεγονότων aπο το 1034 (ανάρρηση ΜιχωΊλ 

Δ' Παφλαγόνα) [ως η1ν aνάρρηση τοu Βοτανειάτη (Άπρίλιος 1078)5 • 

ΕΤναι δμως σχεδον βέβαιο δη ό Βυζανηνος ίστορικος n:ρiν παραδώσει ίΟ 
iΞργο του μΕ: τον Προσφωνηηκόν του λόγον, παρενέβαλε στη διήγησή του, το 

έπισημαίνει καi ό 'Ι.Δ. Πολέμης6, καi κάποιες aναφορΕ:ς για το γένος τοu Βο

τανειάτη καi για κάποια πολεμικα κατορθώματα τοu αύτοκράτορα7 με τfιν 

πρόθεση να τον έγκωμιάσει8 καi να δείξει 1σως παράλληλα καi τη διαφορα 
τοu Βοτανειάτη aπο τον aπόλεμο Μιχαηλ Ζ'9 • 

1. 'Ιστορία, σ. 3,22-4,8: Έπεi δε wσπερ τις ολυμπιονίκης σεαιιrι~ nx ιτάνrα καθιιιτt'ταζας άκριβιvς 
καi οvδέν άφfίκας τών έιταινουμένων έν κόσμcρ άκατόρθωτόν τε καi άνιιιτότακτον, είτα καi ιτρός 

π)ν έν τοίς λόγοι ς καi πόνοι ς ύψηλοτάτοις σποιιδήν ολον {τρεψας σεαιιτόν ... άλουρyίδα τε καi στέ
φανον οvκ άιτοχρώντα τfίς βασιλείας ήyήσω παράσημα. 

2. 'Ό.π., σ. 4,13-15. 
3. 'Ό.π., σ. 4,15/16. 
4. 'Ό.π., σ. 4,17/18: ωστε προφέρει ν rι τώv σών τοιιτωνi λογικών σπουδασμάτων έιτάξιον. 
5. 'Ό.π., σ. 4,18-5,3: ΔιιΧ δή ταύτα καί rινα δέλτον σιιvτάξας έκ τών προσεχώς τσiς ήμετέροις 

χρόνοι ς γεγενημένων πράξεων ... καί... άποτερματίσας ... ταύτην wσπερ rι καλλιέρημα καi δεξίωμα 
δουλικόν τfί σfί φιλανθρωπί\( καi φιλοχρίστcρ σπσυδfί άναφέρω καi άνατfθημι. 

6. Πολέμης, Μετάφραση, σ. 19. 
7. 'Ιστορία, σ. 164,9/10: ον (δηλαδη τον Βοτανειάτη) πολλαχού τfίς γραφής ώς τρισαριστέα 

καi δοκιμώταrον διελάβομεν. 

8. Οί άναφορες αύτες είναι οί άκόλουθες: 'Ιστορία, σ. 44,26-45,3· 66,12· 76,12-27· 77, 20/21· 
80,3-7· 143,18-23· 144,5-7 καί, τέλος, σ. 163,24-166,3, οπου ό Άτταλειάτης άναφέρεται διεξο
δικότερα στίς πολεμικες άρετες καί στην εύγενικη καταγωγη τού Βοτανειάτη, στην έπιθυμία 

του νa μη φανε'ί κατώτερος άπο τοvς προγόνους του καί στην άπόφασή του να σώσει με τη 

βοήθεια τού Θεοu την αύτοκρατορία ποu κινδύνευε τόσο άπο τίς έχθρικες έπιδρομες οσο καί 

άπο την άνικανότητα των κρατούντων, ένω ό στρατος ijταν σε άθλια κατάσταση άπο τίς έπι
δρομές, τίς σφαγf:ς καί τίς fiττες. Πρβλ. καί 'Ιστορία, σ. 81,25 κέ., οπου γίνεται λόγος γιΟ: την 
κατάσταση τού βυζαντινοu στρατοu στΟ: χρόνια τοu Κωνσταντίνου Ι' Δούκα, οταν άναλαμβά

νει τη διακυβέρνηση ό Ρωμανος Δ' Διογένης. 

9. 'Ιστορία, σ. 164,1-6: Προσδεξάμενος γιΧρ τήν αίτησιν αύτών ό έν έλέει άμέτρητος Κύριος άνί-
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γ) Ό Μιχαι1λ Άτταλειάτης συνέχισε κάποτε η1ν ίστορική του συγγραφή, 

uστερα aπο η'Jν πτώση καl τον θάνατο τοΟ Νικηφόρου Βοτανειάτη, με η'Jν 

πρόθεση να δικαιολογήσει πιθανότατα τlς έπιλογες καl τlς πράξεις καl η1ν 

πολιτικη του τελευταίου πού, παρα το γεγονος οτι για τον ΒυζαντινΌ ίστο

ρικο fjταν θειότατος1 καl θεοπρόβλητος2 καl κυβερνούσε ίσοθέως3 , όδήγησαν 
τελικα στην πτώση του, καl να aπαντήσει ϊσως και στις αίτιάσεις τών 

Δουκών καl τών Κομνηνών. Ή πρόθεσή του δεν όλοκληρώθηκε, aγνωστο 

για ποιόν aκριβώς λόγο, καi ή έξιστόρησή του τερματίζεται με την έξιστό

ρηση καi τών γεγονότων τοΟ δευτέρου ετους τfjς βασιλείας τοu Νικηφόρου 

r' Βοτανειάτη (1079/1080). Αuτη ή τρίτη μορφη του ίστορικοΟ έργου τοίί 

'Λτταλειάτη ποιJ έχει ιJπόψη του καl ό 'Ιωάννης Σκυλίτζης η ό Συνεχιστής 

του, ο ταν συγγράφει ϋστερα aπ ο το 1101 η'J Συνέχεια τfjς Χρονογραφίας του4 , 

είναι ή μορφη του εργου ποu ξέρουμε σήμερα5 • 
"Αν δεχτούμε την aποψη οτι ό ΒυζαντινΌς ίστορικος aφιέρωσε στον Βο

τανειάτη μία όλοκληρωμένη6 καl βραχύτερη μορφη του εργου του, προκύ

πτει το ει'5λογο έρώτημα σε ποιό σημείο του εργου, οπως το ξέρουμε σήμερα, 

τερματιζόταν ή προγενέστερη αuτη μορφή. Το πιθανότερο κατα την aποψή 

μου εtναι οτι ή έξιστόρηση Ε'φθανε Ιiως κα1 την έπίσημη aναγόρευση του Βο-

στησιν &vδρα κρείπονα (δηλαδi] τον Βοτανειάτη) rijς εύχfίς τών φοβουμένων αύτον καi τοσοvrον 

εiς ιΧρετfιv καi μεγαλοφροσύνην καi γενναιότητα καi στραηωηκfιν μεγαλοδοξότητα δσοv ό 

πρώην βασιλεύωv (δηλαδtΊ ό Μιχαi]λ z') εiς κακίαv καi μικρολοyίαv καi άyεvrϊ ιrολιrείαv διεyι

νώσκετο. 

1. 'Ιστορία, σ. 3,5. 
2. 'Ό.π., σ. 207,2· βλ καi σ. 225,1-8. 
3. 'Ό.π., σ. 216,32/33. 
4. Συνέχεια, σ. 61 κέ. 
5. Δεν εϊμαστε βέβαια σε θέση νa καθορίσουμε πότε ό Άτταλειάτης συνεχίζει τιlν ίστορική 

του συγγραφή· aμέσως ϋστερα aπο τf]ν πτώση τοϋ Βοτανειάτη ij aργότερα; 'Άν ομως το έκεlνος 
για τον στασιαστi] Νικηφόρο Βρυέννιο ('Ιστορία, σ. 220,3/4: ~Ην δΕ. ό Βρυέννιος έκεlνος ό φvσών 
τα μεγάλαυχα καi κινijσαι τiιν yijν καi τiιν θάλασσαν άιτειλών) σημαίνει στο σημείο αuτό «μακα

ρίτης», οπως καi σε aλλα χωρία τοϋ ίστορικοϋ i:'ργου τοϋ Άτταλειάτη (π. χ. σ. 9,15· 9, 17· 17,14· 
19,21 κλπ.), καθwς καl σε aλλους Βυζαντινοuς συγγραφείς, i:'γγραφα κλπ., τότε terminus post 
quem τfjς συγγραφfjς τοϋ τελευταίου τμήματος τοϋ ίστορικοϋ i:'ργου ποu μας aπασχολεί, πρέ
πει να εiναι το 1095 έπειδή, οσο ξέρουμε, ζεί wς τότε ό Νικηφόρος Βρυέννιος (βλ Βρυέννιος, 
σ. 19). 

6. 'Ιστορία, 4,27/28: aπλώς ποικίλην nνa βίβλον ... άποτερματίσας βλ καi πιο πάνω, σ. χι, 
ύποσ. 4. 

Το ίστορικο i:'ργο τοϋ Μιχαi]λ Άτταλειάτη καi τα προβλήματά του LIII 

τανειάτη ώς αuτοκράτορα ση'Jν Κωνσταντινούπολη, δηλαδη wς τη σ. 166,3 

τfjς σημερινfjς μορφfjς του έργου. Άπο το σημείο αuτο καl έξfjς, έκτος aπο το 

γεγονος δτι μεταβάλλεται καl ό χαρακτήρας του έργου είναι εντονο πια το 

έγκωμιαστικο στοιχείο- ό Άτταλειάτης aναφέρεται στην έξωτερικη έμφά

νιση, τον χαρακτήρα καl τiς aρετες ποu κοσμουσαν τον Βοτανειάτη, σε χρόνο 

παρατατικό 1• 

Παρατηρεί aκόμη ό 'l.Δ. Πολέμης δτι «ό ίστορικος χρόνος ποu χρησιμο

ποιείται aναφορικα με την λαμπρότητα με την όποία διοργάνωσε ό Βοτα

νειάτης τlς διάφορες πανηγύρεις μπορεί να δικαιολογηθεί έφόσον ό 

Άτταλειάτης aναφέρεται σε γεγονότα του πρώτου χρόνου τfjς βασιλείας του 

Νικηφόρου τα όποία aνήκουν στο παρελθΌν την περίοδο ποu γράφει»2 • ΣηΊν 

παρατήρηση αuτη μπορουμε να aντιπαρατηρήσουμε δη ό Άτταλειάτης, κατα 

τη ρητή του aλλωστε μαρτυρία, έξιστορεί καi γεγονότα του δευτέρου ετους 

τfjς βασιλείας του Βοτανειάτη3, καi έπιπλέον, οπως εϊδαμε, γνωρίζει, δταν 

γράφει το τελευταίο τμfjμα του έργου του, καi τα γεγονότα του τρίτου καi τε

λευταίου ετους τfjς βασιλείας τοίί Νικηφόρου Βοτανειάτη 4 • Οί παρατατικοl 

aλλωστε δεν αναφέρονται μόνο σε συγκεκριμένα γεγονότα του πρώτου 

ετους τfjς βασιλείας, aλλα Ε'χουν καi χαρακτήρα γενικότερο καl αναφέρον

ται σε γεγονότα ποu έπανέρχονται καl καλύπτουν όλόκληρη τη διάρκεια τfjς 

βασιλείας του Βοτανειάτη.5 "Ας προσθέσουμε aκόμη δτι ό Βυζαντινός ίστο-

1. Βλ Tsolakis, Das Geschichtswerk, σ. 260-262. 
2. Πολέμης, Μετάφραση, σ. 18. 
3. 'Ιστορία, σ. 248,2-4: Καi ταvτα μΕν έκ πολλών ολίγα, δσα δηλονότι μέχρι τοιJ δευτέρου Ξτοvς 

τijς αύτοv βασιλείας θαυμασίως έιτράχθησαν. Το τελευταίο πάντως γεγονος ποu μπορούμε με 

aκρίβεια νa χρονολογήσουμε, είναι ή πτ({Jση κεραυνού στον κίονα τού Κωνσταντινιακοϋ 

φόρου ('Οκτώβριος 1079)· βλ ο.π., σ. 238,8/9. 
4. Βλ πιο πάνω, σ. χι ν. 
5. 'Ιστορία, σ. 245,15-246,16: τάς τε δι' Ξτοvς δεσιτοnκaς έορτάς ... κατελάμπρυνε, καi τaς τών 

μαρτύρων μνήμας ... περιφανώς κατεσέμνυνε. Καi τοσούτον έξήρτητο καi περιεγάννvτο ταlς θείαις 
ταύταις λαμπρότησιν ... ούδΕ. τ<ί) βασιλεί4J θρόν4J έαυτον έιτεδίδου, άλλ' όρθιος Ιστάμενος ... προέκοιττε, 
Θε<ί) μΕν τιΧς εύχιΧς έπετέλει καi προς έκεlνον άνειττέροv τον νούν, τοΙς δ' ύπηκόοις τιΧς εύεργεσίας ... 
προσεπέχεεν. Είτα ... ούκ άπείχετο τijς εiς Θεον παραστάσεως ... ού μόνον έν τοΙς άνακτόροις τό τijς 
τοιαύτης θεοσεβείας τούτ41 έπράπετο, άλλα καi έν ταlς πανδήμοις έορταίς τε καi προσελεύσεσιν, 

δ'ταν ... έmφοιτών ι)ν ... αύτος ούδΕ.ν τοιοvτόν ποτε διεπράξατο, ούδΕ.. .. προετίμησεν ... άλλ'... !στατο ... 
καi τον έκείνου (δηλαδi] τοϋ Θεοϋ) άπομιμούμενος Ξλεον έν οίς τιΧ γέρα καi τιΧς τιμιΧς έφήπλου 
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ρικος αναφέρει, οπως εί'δαμε, μεταξu των aλλων, καi n'Jν πτώση τού κεραυ

νού στον μεγάλο κίονα τού Κωνσταντινιακού φόρου ('Οκτώβριος 1079) κατα 
n'J διάρκεια τού δευτέρου Ε.τους τfjς βασιλείας τού Βοτανειάτη 1 • Συνεχίζοντας 

η1ν εξιστόρησή του, aφού αναφερθεΊ' στiς αίτίες που προκαλούν τους κε
ραυνούς, θα παρατηρήσει &:κόμη: καi το μΕ:ν έκ τού άέρος δείγμα τοιούτον καi το
σούτον τοίς φιλοπράγμοσιν ( .. .) έμποιούν. Ό δΕ: βασιλεύς (δηλαδη ό 

Βοτανειάτης) τών προτέρων έχόμενος ... ούδε τον νυκτερινον χρόνον iff,ω τών 
έαυτού σπουδασμάτων έτ{θεrο, άλλά τοίς βιβλίοις καi ταίς άναyνώσεσιν έπιδοvς 

έαvτον πολυ'tστορα καi μεμvημένον τa θεία περίιστα καi τa άνθρώπινα2 • Είναι 

βέβαια λογικο να δεχτούμε δη οί παρατατικοi στο χωρίο που μας aπασχολεί, 

δf:ν ό:ναφέρονται στο τφwτο έτος τfjς βασιλείας τοu Βοτανειάτη. Σf: χρόνο 

παρατατικο aλλωστε, καi αύτο έχει iδιαίτερη σημασία, ό Βυζανηνος ίστο

ρικος ό:ναφέρεται καi σε εξωτερικα γνωρίσματα τού Βοτανειάτη3 , στiς ό:ρετi:ς 

καi τα ψυχικα χαρίσματα ποu τον κοσμούσαν καi δεν εξαφανίζονται βέβαια 

uστερα ό:πο το πρwτο ετος τfjς βασιλείας του4 • 

"Ας προσθέσουμε ό:κόμη οτι ό Ί.Δ. Πολέμης ό:μφισβητε1 καi την aποψή 

μου δη αuτα που σημειώνει ό Άπαλειάτης για τον Βοτανειάτη στο τέλος 

τού ίστορικού του Ε.ργου: "Εν δε τι;> βασιλεί rούτιμ έλάττωμα συνεπίσταμαι, π'ιν 

άπληστίαν, οτι τfjς κοσμικής καi έπιyείου βασιλείας έπιτυχωv καi τής έποvραν{οv 

πάσι τοΙς πιστως προσεδρεύοvσι. Βλ. άκόμη i5σα λέγονται στiς σ. 246,26-247,11, ο που ό λόγος γιa 
τοιJς οίκειοτάτοvς καi iyyvτάτovς τοϋ Βοτανειάτη. Οί παρατατικοi έπεδείκνvντο (σ. 246,31), 
ύπf)ρχον (σ. 246,33), έτύγχανον (σ. 247,2) καl εlχον (σ. 247,2) δεν άναφέρονται βέβαια μόνο στο 
πρwτο Ιiτος τfjς βασιλείας τοu Βοτανειάτη, άλλά, i5πως γίνεται φανερο άπό το i5λο πνεϋμα 

των σχετικών χωρίων, καλύπτουν όλόκληρη τιΊ διάρκεια τfjς βασιλείας του. 

1. 'Ιστορία, σ. 238,8 κέ. 
2. 'Ό.π., σ. 239,18-26. 
3. 'Ό.π., σ. 166,11: τΗν ycφ θεαθήναι μεν φοβερώτατος όμού καi ήδύτατος- σ. 166,14/15: τούς 

όφθαλμούς έδείκνυ χαρίτων μεστούς· σ. 166,20/21: Καi θεαθήναι μέν τοιούτος ήν καi κρείrτον 
ι]περ έκπέφρασται· σ. 217,9-14: Ό yaρ τοιούτος βασιλεύς καί τι έΕ,οχώτερον ε{χε καi των τής βασι
λείας παρασήμων μεyαλειότερον· εί yάρ nς είδε τόν έπi τα!ς όφρύσιν αύτού κατa τό μέτωπον τόπον, 

σταvρικόν σημε!ον αύτοφυές έώρα rfί κοιλότητι των έyκαρσίων μερων άποτελούμενον άκριβως, 

ώς rpοπαιοφόρον τούτον έf, lρyων αύτων καi σημειοφόρον έκ θείας πλαστουρyίας yνωρίζεσθαι. 

4. 'Ό.π., σ. 215,15-17: άνίχνεuε yάρ διά παντός καi φροντίδα μεyίστην έrίθετο τό &παν έf,άραι 
άπό προσώπου τής yfjς άδίκημα καi άνόμημα· σ. 215,18-216,17· σ. 234,18-24: Τοιούτος ήΎ ό Βοτα
νειάτης, rr'ιv ψυχήν καθαρός ύπέρ fίλιον καi τiιν yνώμην άπειpόκακοv lχ.ων καi πάσης έλευθέραv 

ύπονοίας δεινής- σ. 246,17-25: Τοιούτος yάρ ήv εύσεβέστατος καi πιστότατος αύτοκράτωρ ... τΗν yάρ 
έmτιμfίσαι μεν πράος έπαιvέσαι δέ παιδευτικός. 

Το ίστορικο iiρyo τοϋ Μιχαι'Jλ Άτταλειάτη καi τa προβλήματά του Lν 

καi άϊδiοv βασιλείας άκρατώς [χεταi τε καi περιέχεται διa τών μεγίστων αύτού 

άyαθοερyιών καi όλοψύχως τών έκ ταύτης ύπερκοσμiων άyαθών ούκ άφiσταται1 , 

προϋποθέτουν τον θάνατο τού Βοτανειάτη2• Σύμφωνα με τον 'Ι.Δ. Πολέμη «ή 

φράση προς το τέλος τού έργου ... τfjς έπουρανίοv βασιλείας άκρατώς [χεταί τε 
καi περιέχεται ... καi όλοψύχως ... ούκ άφίσταται δεν ύποδηλώνει τον θάνατο τού 
Βοτανειάτη, οπως θεωρεί ό Τσολάκης, aλλα την &:γωνία τού ζwντος Βοτανει

άτη για την aπόκτηση τfjς αίώνιας ζωfjς»3 • 

Το πεpιέχομαi τινος4 στο ίστορικο Ε.ργο τού Άτταλειάτη σημαίνει: «βρίσκο

μαι μέσα σε κάτι». 'Έτσι στη σ. 13,30-14,2, οπου ό λόγος για τον Μιχαηλ Ε', 

διαβάζουμε: περιεχόμενος τών άδύτων (= άφού κατέφυγε μέσα στο ίερό) 
άπαθiις έφιλονείκει συντηρηθήναι καi μη δίκας δούναι τού άνοσιουρyήματος στη 

σ. 20,10/11, οπου ό λόγος για [να άπο τα επεισόδια της πολιορκίας της Κων

σταντινούπολης ό:πο τον στασιαστη Λέοντα Τορνίκιο: καi τfί έπαύpιον στρα

τιώται τής παρεμβολής περιείχοντο (= την aλλη ήμέρα ύπfjρχαν στην 

παρεμβολiι στρατιwτες)· τέλος, στη σ. 24,17/18, οπου ό λόγος για τον Λέοντα 

Τορνίκη καi τον στρατηγό του Βατάτζη, ποu είχαν καταφύγει για να σωθοΟν 
στον iv Βουλyαροφύyιμ σηκόν, διαβάζουμε: τr]ς ίερaς τραπέζης περιεχόμενοι aπο
σπώνται βιαίως ( = τοuς τράβηξαν με βίαιο τρόπο άπο την άγία τράπεζα κάτω 

ό:πο την όποία είχαν τρυπώσει). Σύμφωνα με τα παραπάνω, ή επίμαχη 
φράση, Cιν δεν Ε.χει γραφεί uστερα άπο τον θάνατο τού Βοτανειάτη, οπως πι

στεύω, δf:ν ό:ναφέρεται «στην άγωνία τού ζwντος Βοτανειάτη για την aπό

κτηση της αίώνιας ζωfjς», άλλα άποτελεί προσωπικη aποψη τού ΒυζαντινοΟ 

ίστορικοu που εντάσσεται βέβαια στο γενικότερο εγκωμιαστικο πνεύμα του 

ίστορικοu του Ε.ργου στο τελευτα'ίο τμfjμα του. eα n'J μετέφραζα πρόχειρα: 
«Στον βασιλια αύτον άναγνωρίζω μόνον Ενα ελάττωμα· την aπληστία! Γιατi 

ό:φοΟ κέρδισε η1ν κοσμικη καi την επίγεια βασιλεία, με τiς άξεπέραστες άγα

θοεργίες του βρίσκεται μέσα στο αίώνιο βασίλειο τών οιJρανών καi άπολαμ-

1. 'Ιστορία, σ. 247,12-16. 
2. Tsolakίs, Das Geschichtswerk, σ. 264/265. ΔΕν ύπάρχει &λλωστε κάποιο χρονολογικο 

πρόβλημα. Ό Βοτανειάτης, οπως εϊδαμε, πεθαίνει πρlν άπο τον Μάιο τοϋ 1082 καi ό Άτταλει
άτης ζεΙ wς το 1090 τουλάχιστον (βλ. πιο πάνω, σ. ΧΧΧ). 

3. Πολέμης, Μετάφραση, σ. 18. 
4. Ή Ιiκφραση lχ.ομαι καi περιέχομαι άπαντα καi σε &λλους Βυζαντινοuς συγγραφε'ίς. 'Έτσι 

π. χ. διαβάζουμε στfιν έπιστολιΊ 27 τοϋ Θεοδώρου Δαφνοπάτη: ώς έγώ σέ πν[έω] μάλλον fi τόν 
άέρα, καi σού τής άyάπης lχ.ομαί τε καi περιέχομαι (Ιiκδ. J. Darrouzes - L. Westerink, Theodore 
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βάνει τα ύπερκόσμια ό:γαθά ΤΟυ», με aλλα λόγια: «fχει ηδη έξασφαλίσει η1ν 

αiώνια ζωη καi τα ό:γαθά της». 

"Ας προσθέσουμε ό:κόμη καi τi] διαπίστωση δη στο σημεί'Ό αύτο ποu μας 

ό:πασχολε'ί, ό Άπαλειάτης χρησιμοποιε'ί ενα μοτίβο ό:πο άγιολογικα κυρίως 

κείμενα. Ό &γιος με τiς έπίγειες πράξεις του καi τi]ν εύσέβειά του κερδίζει 

uστερα ό:πο τον θάνατό του καi τi]ν έπουράνια βασιλεία καi χαίρεται τα 

ό:γαθά της. 'Έτσι π. χ. διαβάζουμε στόν «Βίον τού έν άγίοις πατρος ήμwν Παύ

λου, aρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τού Όμολογητού»: άνθ' JJν πόνοις 

μακpοίς καi τοίς ύπέp εύσεβείας άγώσιν έyκαpτεpήσας τών έν ούpιχνοίς άκηpάτων 

γερών καrηξίωταιΊ. Στή «Μνήμην τού έν άγίοις πατρος ήμwν Αύξεντίου, έπι

σκόπου τής πόλεως Κύπρου»: Ovrω ποιών, καi πολλοuς έπιστρέψας πρός Θεόν 

ζώντα, καi μυρίων θαυμάτων άξιωθείς, έν είρήνn προς Θεον έξεδήμησεν, εύφραι

νόμενος αiωνίως, σUν rοίς λοιποίς άγίοις2 • Στή «Μνήμην τής άγίας Δομνίνης»: 

Οίfτως άyγελικώς βιώσασα, καi το σώμα rοίς πόνοις νεκρώσασα, καi το'ίς άyγέλοις 

σvνδιαιτωμένη καi πρό μεταστάσεως χαίρουσα, προς Θεόν, δν έπόθησεν, έξεδή

μησεν, άπολαβοvσα τών αiωνίων άγαθών Πιν άπόλαυσιν3 • Στόν «Έπιστολιμα'ίοv 

λόγον προς τον κuρ Άτούμην ϋλην ποιούμενον τα κατα τον μακαρίτην 

έκε'ίνον κύρ Θεόδωρον τον Άνηοχίτην>>: rov κvριωτέροv καi μείζονος, λέγω 
τής εύσεβείας, δι' ijν καi γέρα λαμπρι:Χ παpι:Χ τού κοινού τών άπάντων δεσπότου 

καi εύφροσύνη ά'tδιος καi δόξα τοvτον εiς ύπερβολι)ν διαδέξεrαι4 • 

Daphnopates, Correspondance, Paris 1978, σ. 189,9/10), καl στο ίστορικο εργο τοu Νικήτα 

Χωνιάτη: μετfίρεν &περ ήν θέμενος ορια, καi δραπέτης τιj) καιριf> καi τοίς πράyμασι προσφυεiς άμφο
τέραις τούτων lχεταί τε καi περιέχεται (Χωνιάτης, 'Ιστορία, σ. 56,31-33 ). 

1. Μνημεία άγιολογικa νuν πρώτον έκδιδόμενα ύπο Θεοφίλου 'Ιωάννου, Βενετία 1884 

(άνατύπ. Leipzig 1973), σ. 238/239. 
2. Μηνολόγιον Βασιλείου, PG 117, 320". 

3. 'Ό.π., 332c. 

4. Η. Hunger, johannes Chortasmenos, Briefe, Gedichte und kleine Schriften (WBS 7), 

Wien 1969, σ. 151, 282-284. 

Ή χειρόγραφη παράδοση LVII 

Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΆΔΟΣΗ 

Περιypαφι) τών χειρογράφων 

Το ίστορικο ffργο τού Μιχαi]λ Άπαλειάτη μας ffχει διασωθε'ί, οπως είναι 

γνωστό, σε δύο χφφ. Στο χφ Paris. Coisl. 136 της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης των 

Παρισίων (=C) καi στο χφ 169 (Τ ΙΙΙ 9) της Βιβλιοθήκης τού Escorial (=Ε) 1 • 

χφ C: Πρόκειται για περγαμηνο χφ τού 12ου αί. ποu aπαρτίζεται άπο 249 

φφ., διαστάσεων 308 χ 233 mm καi περιλαμβάνει ηχ ό:κόλουθα κείμενα2 : 

α) τi]ν Σύνοψιν 'Ιστοριών τού 'Ιωάννου Σκυλίτζη (φφ. l-167r)3· β) το ίστορικο 

ffρyo τοu Μιχαi]λ Άπαλειάτη (φφ. 167v-239")4 • γ) τf]ν Παρα{νεσιν τοu Βασι

λείου Α' προς τόν !διον vίόν λέοντα (φφ. 23Ψ-242v)5 • δ) τον (λόγον Μανουι)λ 

Στpαβορωμανού προς τον βασιλέα Άλέξιον Κομνηνον) (φφ. 243r-246v)6 • τον 

λόγον rov αvrov Στραβορωμανού προς τον αvτον βασιλέα (φφ. 246V-247")· το 

1\ντiγραμμα τούτο τού βασιλέως λλεξίοv τού Κομνηνού προς τον άναγνωσθέντα 

λόγον (φ. 247r). τον λόγον rού πρωτονωβελισσίμοv Μανουι)λ τού Στραβορωμα

νού προς τι)ν δέσποιναν Εiρήνην Πιv Δούκαιναν παpαμυθητικον έπi τι{> θανάτψ 

rού άδελφοv αvrfίς Μιχαι)λ σεβαστού τοv πρωτοσrpάτορος (φφ. 247"-248v)7. 

Τέλος στο φ. 249 ποu είναι δυσανάγνωστο, ffχουν ό:ντιγραφε'ί διάφορα φιλο
σοφικού περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Ρ. Gautier, τα φφ. 243r-249 Εχουν 

aντιγραφεί' ό:πο νεότερο χέρι (13ος αί.), ένω, οπως ε1παμε, τα προηγούμενα 

ό:νήκουν στον 12ο αί.8 Πρέπει να προσθέσουμε οτι στο χφ που μας ό:πασχολε'ί, 

εχουμε in margine ενα μεγάλο άριθμο γλωσσημάτων τόσο στο κείμενο της 

1. Βλ. Moraνcsik, Byzantinoturcica2
, σ. 427-429· Colonna, Gli storici, σ. 85, καi Martin, 

Ataliates, σ. LV κέ. 

2. Βλ. Deνreesse, Catalogue, σ. 127/128, καl Σκυλίτζης, σ. ΧΧΙ. 

3. 'Έκδ. !ο. Thurn, Σκυλίτζης. Στο χφ C παραδίδεται το κείμενο ποu περιλαμβάνει τfιν έξι
στόρηση τών γεγονότων άπο το 811 εως το 1057. 

4. 'Έκδ. Bekker, Άπαλειάτης, 'Ιστορία, καl Martin, Ataliates. 

5. Βασιλείου τού 'Ρωμαίων βασιλέως κεφάλαια παραινετικιΧ ξς' Πρός τόν έαυrοv υiόν λέοντα, 

PG 107, XXI-LVI. 

6. Το κείμενο παραδίδεται Cικέφαλο. 

7. Το κείμενο παραδίδεται κολοβό. Ta κείμενα τfjς ένότητας δ' Εχουν έκδοθεί άπο τον Ρ. 
Gautier στi] μελέτη του Le dossier. 

8. Gautier, Le dossier, σ. 168. 
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Χρονογραφίας τού 'Ιωάννου Σκυλίτζη δσο καi στο κείμενο τού ίστορικοσ 

εργου τού Μιχαηλ 'Ατταλειάτη. Άπο τα γλωσσήματα αύτα κάποια εiναι σή
μερα δυστυχώς άδιάγνωστα1 • 

χφ Ε: Πρόκειται για χαρτι{:>ο χφ τοσ 14ου αί. που άριθμε'ί στη σημερινή του 
κατάσταση 363 φφ., διαστάσεων 241 χ 260 mm καi περιλαμβάνει τα άκό
λουθα κείμενα2 : α) την Σύνοψιν 'Ιστοριών τού 'Ιωάννου Σκυλίτζη (φφ. 1-267v). 
Το κείμενο παραδίδεται άκέφαλο· άρχίζει μέ τη λ. Κατακύλα (σ. 37,67 τfjς εκδ. 
Ιο. Thurn)3, καi β) το ίστορικο έργο τού Μιχαηλ Άτταλειάτη (φφ. 268r-363v). 
Έπειδη στο χφ Ε εχουν έκπέσει τα τελευτα1α του φφ., το κείμενο τού ίστορι
κού εργου που μάς άπασχολει, τερματίζεται στη φρ. έπεi δε ούδ' είς τούτο (σ. 
161,11). Πρέπει άκόμη να σημειώσω οτι μεταξu των φφ. 268 καi 269 έχει 
έκπέσει άκόμη ffνα φ. πρiν άπο την άρίθμησή τους. 'Έτσι δέν Εχουμε σήμερα 
στο χφ Ε το κείμενο τού ίστορικού έργου τού Άτταλειάτη που περιλαμβάνε
ται μεταξυ τfjς σ. 6,5 (Το τfjς ίστοpίας) καi τfjς σ. 7,24 (Μιχαfιλ δουκός). Σύμ
φωνα με τα παραπάνω, λείπει στο χφ τούτο το ενα τρίτο τού κειμένου ποu 
μάς άπασχολεl. 'Ας προσθέσω στο σημε'ίο αύτο οτι ή Martin έκφράζει τις 
άμφιβολίες της για τη χρονολόγηση τού χφ Ε aπο τον Α. Reνilla στον 14ο αi. 
Καταλήγει στο συμπέρασμα οτι ή άντιγραφη τού χφ ποu μάς aπασχολεί, καi 
συνεπώς καi τού ίστορικού έργου του Μιχαηλ Άτταλειάτη, χρονολογείται 

πιθανώς στα τέλη τού lloυ η στiς άρχές τού 12ου αί.4 Πρέπει πάντως να προ
σθέσω δτι καi με τη χρονολόγηση αύτη τού χφ Ε δεν μεταβάλλεται ή σχέση 
των δύο χφφ (C και Ε) δπως ή σχέση αύτη aπεικονίζεται στο Στέμμα τfjς χει

ρόγραφης παράδοσης τού ίστορικού έργου τού Μιχω1λ Άτταλειάτη5 • 

1. τα παρασελίδια αύτα γλωσσήματα, γραμμένα άπο νεότερο χέρι, τερματίζονται στο φ. 
216V (σ, 175,20 λ. έ'ναγχος), "Ας προσθέσω δτι έχουμε έπιπλέον ενα άκόμη, μεμονωμένο, για τη 
λ. ξuγκλύδων (σ. 231,24) στο φ. 234v. Ό Bekker μνημονεύει μόνο πέντε άπο αύτα στο κριτικο 
ύπόμνημα τfjς έκδοσής του: φ. 168r (σ. 5,2) άνάθημα για τfι λ καλλιέρημα· φ. 175r (σ. 34,22) 

καί τοϋ κόπου για τη φρ. καί τfjς όδοϋ κάματος- φ. 177v (σ. 45,16) κατασκεuαζομένης για τη λ w
ρεuομένης- φ. 210r (σ. 156,2) κομμέρκιον και φόρον είτοuν πανήγuριν για τη λ φούνδακα· φ. 210V 

(σ. 157,4) μόδιοι για τη λ μέδιμνοι. Βλ καi πιο κάτω, σ. LXVII. 
2. Βλ Reνilla, Catalogo, σ. 520-522· Pertusi, Per la critica, σ. 60/61, καi Σκυλίτζης, σ. ΧΧΙ. 
3. Καi στο χφ Ε έχουμε το κείμενο τού Σκυλίτζη ποu περιλαμβάνει το χρονικο διάστημα 

811-1057. 

4. Martin, Ataliates, σ. LVIII-LX. 

5. Βλ πιο κάτω, σ. LX. 

Ή χειρόγραφη παράδοση LIX 

Σχέση μεταξv τών δύο χειρογράφων 

τη σχέση μεταξu τών δύο χφφ ( C καi Ε) ώς προς την παράδοση το σ έργου 
τού Βυζαντινού ίστορικοσ, οπως και τη συμβολη τfjς Συνέχειας τfjς Χρονο

γραφίας του 'Ιωάννου Σκυλίτζη για την aποκατάσταση τού κειμένου ποu μάς 

aπασχολε1, την εχουν έρευνήσει παλαιότερα οίΑ. Pertusi1 και Ιο. Thurn2
• τα 

συμπεράσματα τού Α. Pertusi εiναι τα aκόλουθα: 
1) Παρόλο ποu ό aντιγραφέας τού χφ Ε δέν εiναι πάντοτε προσεκτικός, 

έχουμε aπο το χφ αύτο ενα κείμενο το όποιο σε κάποια σημε1α aποκαθιστά 

παραλείψεις η λάθη τού χφ C\ 'Επιπλέον το χφ Ε έπιβεβαιώνει Ενα μεγάλο 
μέρος aπο τiς διορθώσεις ποu προτάθηκαν aπο νεότερους (π.χ. Bekker), οί 
όποΙοι εΊχαν ύπόψη τους μόνο το χφ c. 

2) Κάποιες λανθασμένες γραφές f1 γραφές ποu δέν παρέχουν νόημα στο 
χφ Ε καi aπαντούν aντίστοιχα καl στο χφ C όφείλονται aσφαλώς στο κοινο 
πρότυπο τών δύο αύτών χφφ. 'Ορισμένες aπο αύτές άποκαταστάθηκαν aπο 

νεότερους καi &λλες περιμένουν μιaν ίκανοποιητικf] διόρθωση. Το κείμενο 

τfjς Συνέχειας τού Σκυλίτζη μάς έπιτρέπει τf]ν aποκατάστασή τους. 

3) Πολλές γραφές τού χφ Ε, διαφορετικές aπο τlς γραφές του χφ C στa 

aντίστοιχα χωρία, ποu έπιβεβαιώνονται δμως άπο το κείμενο τfjς Συνέχειας\ 

θα μπορούσαν να γεννήσουν την ύποψία δη το κείμενο του Άτταλειάτη 

διορθώθηκε μέ τf] βοήθεια τfjς Συνέχειας. Πρέπει ομως νa aποκλείσουμε εν α 

παρόμοιο ένδεχόμενο έπειδη σε &λλες περιπτώσεις επιβεβαιώνονται aπο τη 

Συνέχεια γραφές τού χφ CS, καi ό μελλοντικΌς έκδότης τού ίστορικου έργου 
του Μιχαf]λ Άτταλειάτη πρέπει να λάβει ύπόψη του την κριτικi] εκδοση τfjς 

1. Pertusi, Per la critica. ηΑς προσθέσω δτι ό Pertusi για την έρευνά του δεν έκανε νέα 
άντιβολη τού κειμένου άπο το χφ C (=Ρ στη μελέτη του), άλλα είχε ύπόψη του το κείμενο 

δπως το f]ξερε άπο τfιν έκδοση Βόννης. Άντίθετα, είχε φωτογραφίες rou κειμένου άπο το 
χφΕ. 

2. Thurn, Textgeschichtliches. 

3. Pertusi, Per la critica, σ. 62. Εiναι ομως πιθανο κάποια άπο τα λάθη τού χφ Ε να όφεί
λονται καi στον άντιγραφέα τού προτύπου τού Ε, &ν δεχτούμε τη μεσολάβηση τού ύπαρχέτυ

που z· βλ. πιο κάτω, σ. LXI. 

4. 'Όπως γνώριζε βέβαια το κείμενο αύτο ό Pertusi άπο τfιν έκδοσή του στη σειρα τfjς Βόν
νη ς. 

5. Pertusi, δ.π., σ. 71. 
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Συνέχειας1 • 'Άς προσθέσω οτι ό Pertusi έπιχείρησε καi τl)ν κριτικl) aποκατά

σταση κάποιων χωρίων τοΟ ίστορικοΟ έργου τοΟ Άτταλειάτη2 • 
Σύμφωνα μέ τα συμπεράσματά του αuτα ό Pertusi κατάρτισε το aκόλουθο 

Στέμμα3 : 

s. ΧΙ 

ΧΙ/ΧΙΙ4 

ΧΙ! 

XIV Ε 

Ό Thurn έχοντας ύπόψη του την έρευνα καi τa συμπεράσματα το Ο Pertusi 
καi κάνοντας έπιπλέον νέα aντιβολi] τοΟ κειμένου του Άτταλειάτη aπο το 
χφ C θa παρατηρήσει οτι πλήθος aπο τiς διαφορές μεταξυ τών χφφ C καi Ε 
που έπισημαίνονται aπο τον Pertusi6 , δέν uπάρχουν στf]ν πραγματικότητα. 
'Οφείλονται σε παραναγνώσεις του χφ C aπο τον W. Brunet de Presle f1 σέ πα
ραλείψεις του κατό: τi]ν aντιγραφl) του κειμένου. Άφου aπαριθμήσει τα ση
μαντικότερα λάθη καi τiς παραναγνώσεις τοΟ W. Brunet de Presle που 
όφείλονται σε παραλείψεις7 , σέ λανθασμένες αναλύσεις βραχυγραφιών8 καi 

1. PeΓtusi, Per la critica, σ. 73. 
2. Οί έπεμβάσεις αύτΕ:ς μνημονεύονται στfιν οίκεία θέση στο κριτικο ύπόμνημα τής έκδο-

σής μου. 

3. 'Ό.π., σ. 73. 
4. 'Επειδfι σήμερα γνωρίζουμε οτι ή Συνέχεια γράφεται uστερα άπο το 1101, πρέπει άντl. 

ΧΙ/ΧΙΙ να σημειώσουμε στο Στέμμα ΧΙΙ. 
5. 'Ο Pertusi χρησιμοποιεί, οπως ήδη σημείωσα, για το παρισινο χφ το σύμβολο Ρ άντl. τού 

C. Το ϊδιο σύμβολο χρησιμοποιεί καl. ή Martin στfιν έκδοσή της. 
6. 'Όπως άνέφερα ήδη, ό Pertusi δΕν έκανε νέα άντιβολfι τού χφ C. 
7. Thurn, Textgeschichtliches, σ. 293/294. 
8. "Ο.π., σ. 294/295. Ό Thurn σημειώνει άκόμη οτι το μεγαλύτερο μέρος τών έσφαλμένων 

Ή χειρόγραφη παράδοση LXI 

σε λάθη αναγνώσεως μεμονωμένων λέξεων 1 , έπανεξετάζει διεξοδικα τη 

σχέση τών χφφ C καi Ε. τα συμπεράσματά του εiναι τα aκόλουθα: Πρέπει να 
aποκλείσουμε τl)ν πιθανότητα να προέρχεται το χφ Ε aπο το χφ C. 'Αντίθετα, 
δεν μπορουμε να aποκλείσουμε το ένδεχόμενο τα δύο αuτα χφφ να κατάγον

ται aπο το !διο κοινο πρότυπο· έπιπλέον οτι δεν προέρχονται κατευθείαν 

aπο τον aρχέτυπο τοΟ Άτταλειάτη2 • Παρατηρεί aκόμη οτι ό ύπαρχέτυπος z 
στο Στέμμα που κατάρτισε ό Pertusi, δεν εiναι βέβαιο οτι ύπfjρξε κάποτε καί, 
τέλος, διερωτaται πώς μπορεί ή Συνέχεια τοΟ Σκυλίτζη να ένσωματωθεί στο 

Στέμμα τfjς χειρόγραφης παράδοσης τοΟ κειμένου τοΟ Άτταλειάτη, έφόσον 

δεν έχουμε aκόμη η1ν Κριτική της έκδοση3 • 

Ή προσωπική μου έρευνα καi το γεγονος οτι έχουμε fiδη καi n1v κριτικi] 
έκδοση τfjς Σvνέχειας4 έπιβεβαίωσε τi]ν ορθότητα τώv παρατηρήσεων καl 

τών συμπερασμάτων τών δύο προηγούμενων έρευνητών. 'Έτσι: 

Α. Μια σειρα aπο παραλείψεις καi προφανfj λάθη στο χφ C, ποu δεν ύπάρ
χουν καi στο χφ Ε, μaς έπιτρέπουν το βέβαιο συμπέρασμα οτι το χφ Ε δεν 

προέρχεται κατευθείαν aπο το χφ c. τα σημαντικότερα άπο αuτα εiναι τα 
ακόλουθα: 

α) Παραλείψεις στο χφ C: 

4,3-5 

32,9 

38,5 

70,1 

(φ. 174v) 

(φ. 176r) 

(φ. 184r) 

καi ταίς φιλοτίμοις καi κοσμιωτάταις δημηyοpίαις καi 

τοίς κοσμικοίς διατάyμασι καi διακοσμήμασι, νύκτωp 

δε τοίς λόγοι ς φιλοπονών καi 

συγκοmΊν 

τον βίον 

έξαίσιος (πρβλ. Συνέχεια, σ. 116,13) 

άναλύσεων πέρασε καl. στο έκδεδομένο κείμενο. ΣΕ: κάποιες περιπτώσεις ό έκδότης (δηλ. ό 

Bekker) διόρθωσε το σφάλμα δίδοντας ο μ ως στο κριτικό του ύπόμνημα λανθασμένες πληρο
φορίες. 

1. Thurn, Textgeschichtliches, σ. 296-299. 
2. 'Ό.π., σ. 301. 
3. 'Ό.π. "Ας προσθέσω οτι ό Thurn δΕ:ν τροποποιεί τfι γραφικfι παράσταση τού Στέμματος, 

οπως αύτο καταρτίστηκε άπο τον Pertusi. 
4. 'Έκδ. Τσολάκη, Συνέχεια. Καl. άπο τfιν προσωπική μου έρευνα έπιβεβαιώνεται ή aποψη 

τού Pertusi δτι δΕν έχουμε άντιπαραβολfι τού κειμένου τών χφφ C καl. Ε μΕ: το κείμενο τής Συν
έχειας. 



LXII 

85,4 

100,16 

130,11 

132,26 

136,3 

149,19 

160,18 

(φ. 188v) 

(φ. 192v) 

(φ.201ν) 

(φ. 202v) 

(φ. 203v) 

(φ. 208r) 

(φ. 211 ν) 

Είσαγωγi] 

&λλων 

καi έπαινεσάντων 

δέξασθαι κα{ (πρβλ. Συνέχεια, σ. 152, 21/22) 

έ'χοντος 

θέντος 

σvνετοίς 

περιήλθε 

β) Προφανfj άντιγραφικα λάθη στο χφ C: 

24,22 ( φ. 17ZV) 

27,11 (φ. 173') 

34,22 (φ. 175r) 

50,13 (φ. 17Ψ) 

78,4 (φ. 186v) 

83,13 (φ. 188') 

89,7 (φ. 189') 

102,13 (φ. 193') 

103,26 (φ. 193v) 

116,27 (φ. 197v) 

124,6 (φ. 199') 

142,24 (φ. 205v) 

143,6 (φ. 205v) 

άμμύσrας 

άνακαλένων 

άπού 

πvλίσματος 

καi θεiς 

τουτους 

ιού του 

έρήσομεν 

διελών 

λόχος 

έκpάτησε 

iδίαν 

άντi 

άντi 

άντi 

άντi 
, ' 
αν τι 

άντi 

άντi 

άντi 

άντi 

άντi 

άντi 

άντi 

' ' αν τι 

σvμμύσrας Ε 

άvασχομέvωv Ε 

όδού Ε 

πολίσματος 

κριθεiς 

Τούρκους 

τοvτο 

αiρήσομεν 

διελθών 

χόλος 

έκρότησε 

έι(Jαν 

yήν 

Ε 

Ε 

Ε 

Ε (πρβλ. Συνέ

χεια, σ. 130,12) 

Ε 

Ε (πρβλ. Συνέ

χεια, σ. 136,26) 

Ε (πρβλ. Συνέ

χεια, σ. 145,4) 

Ε 

Ε (πρβλ. Συνέ

χεια, σ. 157,25) 

Ε 

Β. Μιa σειρα άπο κοινα λάθη καi παραλείψεις στα χφφ C καi Εμάς όδη
γοuν στο συμπέρασμα οτι τα δύο αύτα χφφ έχουν μεταξύ τους στενότατη 

σχέση καi κατάγονται προφανώς άπο το ί'διο άπώτερο πρότυπο1 • τα σημαντι

κότερα άΠΟ αύτα είναι τα άκόλουθα2 : 

1. Ύπαρχέτυπος y στο Στέμμα ποι'ι κατάρτισε ό Pertusi. 
2. Στi]ν άπαρίθμησή τους σημειώνω καi riς διορθώσεις η συμπληρώσεις ποι'ι προτάθηκαν 

η προτείνω. 

8,11 (C 168v, Ε 269") 

27,5 (C 173r, Ε 280r) 

55,16 (C 180v, Ε 298r) 

71,17 (C 184v, Ε 307") 

90,4 (C 189', Ε 319") 

95,15 (C 191r, Ε 322v) 

110,7 (C 195v, Ε 332r) 

115,15 (C 197", Ε 335r) 

119,17 (C 198V, Ε 337") 

Ή χειρόγραφη παράδοση LXIII 

Τραλίτζη άντ1 Τριαδίτζη 

zνα μη τον< ) άποβάλn· ό W. Brunet de Presle 

συμπλήρωσε <βίον)· όρθότερο, νομίζω, είναι να 

συμπληρώσουμε <rππον) 1 

ζ ή σας μέν βασιλεύσας δf.2 

wχον άντ1 τειχών (πρβλ. Συνέχεια, σ. 116,17) 

ομως δΌvν <το) ένυάλιον (πρβλ. Συνέχεια, σ. 

130,26) 

διελθόντες τiιν τοv Άμοpίου διελθόντες 

στpατον γρ. στρατηγον 

προσέθετα άντ!. πpοέθετο 

άyχεμάχοις<οπλοις) (πρβλ. Συνέχεια, σ. 145,20) 

Στο σημείο αύτο πρέπει να προσθέσω δύο άκόμη περιπτώσεις. Στη σ. 67,22 

διαβάζουμε καi στα δύο χφφ3 : καi ι}σαν πλείους των ρν' (έκατον καi πεντήκον

τα Ε), ού ποσότητι μείζονι, γραφη ποu έγινε άποδεκτη καi άπο τον Bekker καi 

άπο τη Martin4• Άποκατέστησα το κάπως περίεργο αύτο χωρίο μέ η1ν προ

σθήκη του <ού) 5 μεταξu του ι}σαν καi πλείους. 

Στη σ. 75,1-9 το κείμενο ποu μaς άπασχολεί, παραδίδεται καi άπο τα δύο 

χφφ6 ώς έξfjς: Καi μετασrpαφέντες διέpχονrαι τοvς εiς Κιλικίαν &yοντας στενω

πούς, μηδενος προyνόντος την τούτων έ'φοδον, καi τοίς Κίλιξιν έπιφανέντες 

έκπλήκrως έμφόβους είρyάσαντο φόνον πολvν ποιοvvτες ιών παpεμπιπrόντων 

αύτοίς. Χροvίσαντες δε rfί χώpq: καi καrαλυμηνάμενοι rαύτην καi λαφύρων τιχς 

οiκείας έπιθυμίας έμπλήσαντες, προαυτομολήσαντος έκείσε τού7 κατ' αιίτοvς έπι

φανούς Άμερτική λεγομένου καi δυσμενούς όντος το'iς 'Ρωμαίοις καθόπερ τιΧς όμο

λοyίας τούτοις έψεύσατο. 'Άν στίξουμε μέ τελεία ϋστερα άπο το αιίτο'iς οπως ό 

Bekker, τότε ή έπόμενη περίοδος: Χρονίσαντες δε τfί χώρq: ... έψεύσατο δέν έχει 

1. Ή συμπλήρωση <βίον> f.γινε άποδεκτi] καi άπο τi]ν Martin. "Αν ομως άπέβαλον rόν βίον 
τί νόημα θa εiχε ό φόβος τους μήπως στi] συνέχεια «συμπατηθοΟν» άπο δσους άκολουθοΟσαν; 

2. Καi στa δύο χφφ uστερα άπο το μtv άκολουθεί κενο διάστημα. 

3. C φ. 183ν, Ε φ. 305ν. 

4. Ό Πολέμης δΕν διαφοροποιείται άπο τον Bekker. 
5. Πρβλ. Συνέχεια, σ. 115,9. 
6. C φ. 185v, Ε φ. 30Ψ. 'Αντιγράφω το κείμενο με τη στίξη τού Bekker. 
7. rοίί tacite Bekker: rών CE. 



LXIV Εiσαγωγη 

κύριο ρfjμα1 • Ή Martin στίζει με τελεία uστερα άπο το έμπλήσαντες. Καi στi)ν πε
ρίπτωση αυτη λείπει καi πάλι απο την περίοδο ποu προκύπτει, ή κύρια πρόταση. 

Πέρα απο το γεγονος on με το χpονίσαντες δΕ: αρχίζει μια νέα νοηματικη ένότητα 
καί, συνεπώς, μας χρειάζεται ενα κύριο ρfjμα, απο το κείμενο, οπως το Κχουμε 

απο τη χειρόγραφή του παράδοση καi άπο τiς έκδόσεις Bekker καi Martin, πλη
ροφορούμαστε οτι ό Άμερτικης πpοαvτομολεϊ: καi πηγαίνει στην Κιλικία. Σύμ

φωνα ομως με τα οσα μας διηγεΊται ό Άπαλειάτης στη συνέχεια τfjς 

έξιστόρησής του, οταν ό Άμερτικης κατηγορήθηκε on πρόκειται να δολοφο
νήσει τον αuτοκράτορα Κωνσταντίνο Ι' Δούκα, καταδικάστηκε σε έξορία2• άνα

καλεΤται καi τον στέλλουν έναντίον τών Οϋννων (=Τούρκων). Τότε διΊχiτίαν 

τής των στpατιωτικων όψωνίων ύποκpατήσεως αuτσμολει καi καταφεύγει στον 

aρχοντα του Χάλεπ3 • 'Έτσι το έκε!σε-1 δέν αναφέρεται στην Κιλικία, οπως αφήνει 

να έννοήσουμε το κείμενο ποu συζητουμε, άλλα πρέπει να αναφέρεται στο 

Χάλεπ. Το ολο νόημα άποκαθίσταται5 πάλι με τη βοήθεια του άντίστοιχου κει

μένου τfjς Συνέχειαςδ, με την προσθήκη δηλαδη τfjς φρ. άπίασι πpος το Χάλεπ με

ταξu τών λ. έμπλήσαντες καi πpοαvτομολήσαντος, καi στίζοντας με τελεία μετα 

τΟ αύτοiς7 • 

Γ. 'Όπως το έπισημαίνει καi ό Pertusi8, κάποιες γραφες η παραλείψεις στο 

χφ C, οπως aλλωστε καl στο χφ Ε, έπιβεβαιώνονται η συμπληρώνονται απο 
το κείμενο στα αντίστοιχα χωρία τfjς Συνέχειας, οπως το ξέρουμε μάλιστα 

σήμερα απο η1ν κριτική της ιΞκδοση. Το γεγονος αuτο μας έπιτρέπει καt το 

συμπέρασμα οτι δεν εχουμε σε ενα απο τα δύο αuτα χφφ η σε κάποιο aμεσο 

1. Ό Πολέμης, &ν δεν €χουμε κάποιο τυπογραφικο λάθος, έκδίδει ΤΟ ολο κείμενο ώς μία 

περίοδο, χωρ\ς δηλαδi] να στίξει μέ τελεία πρ\ν άπο το χpονίσαντες. Στη μετάφρασή του στίζει 

πάντως μέ τελεία πρiν άπο το χpσνίσιχντες. 

2. 'Ιστορία, σ. 75,12/13. 

3. 'Ό.π., σ. 75,13-17. 

4. 'Ό.π., σ. 75,7. 

5. Είναι προφανές οτι το κείμενο τοίί Άτταλειάτη ποu μας άπασχολεί, μας παραδίδεται μέ 
κάποιο χάσμα. 

6. Για τη μέθοδο καi τον τρόπο ποu χρησιμοποίησα το κείμενο τfjς Συνέχειας για την κρι

τικη €κδοση τοίί ίστορικοίί €ργου τοίί Μιχαηλ Άτταλειάτη, βλ. πιο κάτω, σ. ΙΧΧΙΙΙ. 

7. 'Ιστορία, σ. 75,5. 

8. Pertusί, Per la crίtίca, σ. 71. 

Ή χειρόγραφη παράδοση IXV 

πρότυπό του, διόρθωση του κειμένου του ίστορικου Κργου του Άτταλειάτη με 

άντιβολή του προς το κείμενο τfjς Συνέχειας. Οί περιπτώσεις αuτες είναι οί 
άκόλουθες: 

α) 'Επιβεβαίωση γραφών χφ C 
83,2 (C φ.187') δόξαν uπαχωρή (Συνέχεια, σ. 126,17/18) δόξαν uπεχώρη (Ε φ. 314') 
84,24 (C φ.188') διa τών τής (Συνέχεια, σ. 127,21) διa τών τού (Ε φ. 315') 
87,29 (C φ. 189') μαχέσασθαι (Συνέχεια, σ. 129,11) μάχεσθαι (Ε φ. 317') 
99,11 (C φ.192') iλάσαντ (Συνέχεια, σ.135,18) iλάσαντες (Ε φ. 325') 
124,22 (C φ. 200') θήσουσι (Συνέχεια, σ.149,5) θήσωσι (Ε φ. 341') 

(C φ. 200') (Συνέχεια, σ. (Εφ. 

αύτοίί) 

127,20 (C φ. 201') m!τ~ (Συνέχεια, σ. 151,11) om.E (φ. 342ν) 

138,19 (C φ. 204') τη νήσιρ τn (Συνέχεια, σ.154,20) rn νήσψ (Ε φ. 349') 
141,19/20(( φ. 205') καi θρήνος των 

πασχόντων (Συνέχεια, σ.156,17 /18) om.E (φ. 351') 
146,13 (C φ. 207') το κράτος αύτ~ (ΣυνέχειcΥ, σ. 159,6) το κράτος (Ε φ. 354') 
146,27 (C φ. 207') aμφιγνωμονείν (Συνέχεια, σ.Ι59,14) aμφιγνωμείν (Ε φ. 354ν) 

β) 'Επιβεβαίωση γραφών χφ Ε 

66,25 (Ε φ. 305') &ιταντα (Συνέχεια, σ.114,15) &ιταντες (C φ.183ν) 
70,1 (Ε φ. 306ν) 'ξ ' ε αισιος (Συνέχεια, σ.116,13) om.C (φ.184') 

89,7 (Ε φ. 318') τούτο (Συνέχεια, σ. 130,12) τούτου (C φ.18Ψ) 
103,26 (Ε φ. 328') διελθών (Συνέχεια, σ. 136,26) διελών (C φ.Ι93') 
106,19 (Ε φ. 329') ως είς (Συνέχεια, σ.138,7) ωςεί (C φ.194') 
111,30 (Ε φ. 333') Νεακώμn (Συνέχεια, σ.142,17) νέαν κώμη (C φ.196') 
116,27 (Ε φ. 336') χόλος (Συνέχεια, σ.145,4) λόχος (C φ.197') 
119,17 (Ε φ. 337') άvrικαθίσrαvrο (Συνέχεια, o.l45,20) aνrικαθ{στιχvται (C φ.198') 
122,26 (Ε φ. 339') βασιλείου (Συνέχεια, σ.147,20) βασιλέως (C φ.199') 
123,16 (Ε φ. 340') iπαρθε{ς (Συνέχεια, σ. 148,3) iπαρθείση (C φ.199') 
124,6 (Εφ. 340') iκρότησε (Συνέχεια, σ.148,17) iκράτησε (C φ.199') 
126,18 (Εφ. 342') Ξπίσης (Συνέχεια, σ. 150,12) έπfσως (C φ. 200v) 
127,14 (Ε φ. 342ν) aποταχθήναι (Συνέχεια, σ.151,6) aπστευχθήναι (C φ. 201') 
130,11 (Ε φ. 344ν) δέξασθαι κα{ (Συνέχεια, σ.152,21) om.C (φ. 201') 
142,24 (Ε φ. 352') εψαν (Συνέχεια, σ.157,25) ίδίαν (C φ. 205v) 
155,12 (Ε φ. 360') ιΧφθόνους (Συνέχεια, σ.162,4) ιΧφθόρους (C φ. 210') 



LXVI Είσαγωγfι 

Τίτλοι, παράτιτλοι καi παρασελίδιες σημειώσεις στο χφ C 

Στο χφ C, προκειμένου για το ίστορικο εργο του Μιχω1λ Άτταλειάτη, ή 
aνοδος στον θρόνο κάποιοu αύτοκράτορα η πατριάρχη δεν δηλώνεται με κά

ποιο ίδιαίτερο τίτλο μέσα στο κείμενο άλλα με εναν έρυθρόγραφο παράτιτλο 

στα περιθώρια1 του φ. στο σημεϊ:Ό ποu άρχίζει ή έξιστόρηση τών γεγονότων 

τfjς βασιλείας του νέου αύτοκράτορα η δηλώνεται ή έκλογη του νέου πα

τριάρχη. 'Έτσι εχουμε: 

α) αύτοκράτορες: φ.168r (σ. 7,7) μιχαιΊλόπα/φλαyών· φ.168ν (σ. 8,27) 
μιχαιΊλ/ό καλαφάτης φ. 170r (σ. 14,23) Κωνσταντίνος ό μονο/μάχος φ. 176v (σ. 
41,9) Θεοδώρα· φ. 177' (σ. 42,6) μιχαιΊλ ό /σrρατιωπκός φ. 178' (σ. 47,24) iσαά
κιος ό /κομνηνός φ. 180v (σ. 56,11) ΚωνσταντΤνος ό /δούκας φ. 185' (σ. 73,14) 
εvδοκία μεηχ του /vίου αvτfίς μιχαήλ· φ. 186' (σ. 77,6) pωμαvος ό /διοyέvης φ. 
204v (σ. 139,8) .; μιχαιΊλ ό δούκας;. φ. 213' (σ. 165,22) ::: άνάρpησις/του βοτα

νειάτοv. 

β) πατριάρχες: φ.17Ψ (σ. 53,5) πατριάρχης/όλιχούδης φ.185' (σ. 73,17) 

πατριάρχης ό /ξιφιλlνος. 

Οί ύπόλοιποι παράητλοι2 καi σημειώσεις άναφέρονται σε διάφορα πρό

σωπα και γεγονότα. ΕΤναι έρυθρόγραφα καl πιθανότατα εχουν γραφεί άπο το 
1διο χέρι ποu εκανε η1ν άντιγραφη του κειμένου. ΕΤναι τα άκόλουθα: φ. 168V 
(σ. 8,1) μvσοi λέyονται/οί βούλγαροι· φ. 168V (σ. 9,15) Κωνσταντίνον τον 
δαλασ/σηνόν· φ. 169' (σ. 9,19) iταλία· φ. 169' (σ. 9,19) οπως έχρήσατο/τοίς σvγ
γενέσιν/ό καλαφάτης φ. 170' (σ. 15,7) + άποστασία/yεωρy{ου τού μανιάκη· φ. 

170v (σ. 16,10) στέφανος ό σεβα/στοφόρος φ. 170v (σ. 17,13) άνδραγαθία του 
θε/οδωpοκάνοv· φ. υοv (σ. 17,24) δτι ό μονομάχος/νομοφύλακα έπο{ησε/καi 
ϋπατον τών φιλοσόφων· φ.171r (σ.18,1) έπi τών κρίσεων· φ. 171r(σ. 18,7) περi 
λέοντος/τοpνίκη· φ. 172v (σ. 24,25) περi πατζι/νάκων- φ. 173r (σ. 26,20) ό pαί
κτωρ· φ. 173r (σ. 27,24) Κωνσταντίνος πραιπό/σιτος ό δοκειανός3 • φ. 174v (σ. 
32,12) πεpi τού βο/τανειάτοv· φ. 175r (σ. 35,18) πεpi οiίννων/νεvθαλιτών· φ. 176r 

1. Άριστερa στο νerso καi δεξιa στο recto τών φφ. 
2. 'Όπως εχω ό:ναφέρει, παρασελίδιες σημειώσεις (γλωσσήματα) στο χφ c εχουμε μόνο wς το 

φ. 216v, έκτος ό:πο μιa μεμονωμένη περίπτωση στο φ. 234v. Βλ. πιο πάνω, σ. LVIII, ύποσ. 1. 

3. Πρόκειται γιa δύο πρόσωπα· τον Κωνσταντίνο πραιπόσιτο καi τον βεστάρχη Μιχαfιλ 

Δοκειανό. 
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(σ. 39,3) πεpi τού έλέ/φαντος φ. 176v (σ. 39,28) περi καμηλο/παρδάλεως φ. 176v 

(σ. 40,14) προ δύο έτών/τfίς ... τελεvτfίς/ό μονομάχος/. .. · φ. 177' (σ. 42,21) πεpi τού 

κομvηvού· φ. 17Γ (σ. 44,6) μάχη του κο/μνηνου/καi τών τού yέ/pοντος φ. 182v 

(σ. 63,13) πεpi τού άvvίov· φ. 183' (σ. 66,10) πεpi οvζων/ό άποκάπης/ό βοτανει
άτης φ. 185' (σ. 72,26) κομήτης φ. 187v (σ. 82,6) έκστpατε{α πρώτη/τού διοyέ

νοvς φ. 188r (σ. 83,27) άνδpόνικος ό /πορφυρογέννητος φ. 190r (σ. 91,21) 

φαpασμάνης/άποκάπης φ. 212' (σ. 164,8) πεpi του βο/rανειάτοv· φ. 216' (σ. 

177,9) πεpi τού πάππου/τού βοτανειάτοv· φ. 216v (σ. 177,27) ό πατιΊp τού /βοτα-
, 

νειατοv. 

Τρεις άπο τις σημειώσεις αuτες παρουσιάζουν iδιαίτερο ένδιαφέρον· ε\: ναι 
οί aκόλοuθες: </ • 

φ. 2oov (σ. 126,15) "&λωσις τ[ου]/aλωσις τού βασι/λέως διοyένοvς φ. 204' 

(σ. 137,19) τύφλωσις τού/διοyένοvς καηχ τιΊv/κθ' τού iοvνίοv/μηνός φ. 204r (σ. 

138,18) έτελεύτησεν ό/διογένης καηχ rr)v/δ' τού αvγούστοv μηνός 1 • 

Μια δεύτερη όμάδα παρασελίδιων σημειώσεων στο χφ C -εχουν γραφεt 
άπο νεότερο χέρι άπο κάποιον προφανώς άναγνώστη- εΤναι τα γλωσσή

ματα2. Έπειδf] παρόμοια γλωσσήματα δεν εχουμε και στο χφ Ε για να μδ:ς 

επιτρέψουν ένδεχομένως με ηΊν ανηβολή τους να παρακολουθήσουμε ηΊ 

σχέση τών δύο χφφ ποu μας άπασχολουν, δεν εκρινα σκόπιμο να τα κατα

γράψω. 

Πρέπει να σημειώσω ό:κόμη on στο χφ C, οσον άφορα τοuλάχιστον στο 

κείμενο του ίστορικου εργου του Μιχαf]λ Άτταλειάτη, εχουμε μια σειρα άπο 

κεφαλαία γράμματα με τα όποία δηλώνεται ή άρχf] της έξιστόρησης κάποιου 

γεγονότος, ή άρχf] δηλαδη μιας νέας παραγράφου. τα κεφαλαια αότα γράμ

ματα γράφονται κάθε φορα aριστερότερα άπο τf]ν κάθετη γραμμή του κειμέ

νου, ε'ίτε ε Τ ναι το πρώτο γράμμα μιας λέξεως ε'ίτε, οταν το έπέβαλε ή άνάγκη 
τfjς άντιγραφfjς, κάποιο άπο τα ύπόλοιπα γράμματα3 ' κάποτε μάλιστα καi 

παρα τοuς κανόνες του συλλαβισμου4 • 'Άς προσθέσω οτι uστερα άπο το φ. 

1. Ή Martin διαβάζει αύτοίί ό:ντi αύγούστου· βλ. Martin, Ataliates, σ. 293, ύποσ. 208. 

2. Κάποια ό:πο αύτa καi σf. γλώσσα δημώδη. Διαβάζουμε π. χ.: φ. 16Ψ (σ. 12,25) έλαφυpα

yωyοίίvτο: έκουρσεύοντο· φ. 198' (σ. 118,12) άθωpάκιστον: ό:λωρίκωτον· φ. 214' (σ. 169,20) τά 

λάφυρα: τιχ κούρση. Γλωσσήματα εχουμε, οπως ε!δαμε, καi στο κείμενο τfjς Χρονογραφίας τοϋ 

Σκυλίτζη ποu προηγείται. 

3. Π.χ. φ. 170' (σ. 14,22/23) άνα/Καλοίίνται· φ. 177' (σ. 42,21) όνομα/Στών. 

4. Π.χ. φ. 190' (σ. 91,21) φαpασ/Μάνιον έκείνον. 
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204v !Ξως το τέλος τοΟ κειμένου (φ. 239') δΕ:ν f'χουμε κεφαλαία γράμματα. ΣΕ 

δύο περιπτώσεις τα δύο κεφαλαία Ε καi τ εΊναι διαφορετικα άπο προηγού
μενα Ε καi Γ. Το γεγονος αuτο μας έπιτρέπει το συμπέρασμα ο τι τα κεφαλαία 

δεν εΊχαν γραφεί ταυτόχρονα με το ύπόλοιπο κείμενο καi ο τι προστέθηκαν 
άργότερα. Στiς δύο περιπτώσεις ποu μας aπασχόλησαν, τοΟ Ε καi τοΟ Τ, ή συμ

πλήρωσή τους γίνεται άπο διαφορετικΌ χέρι άπο έκείνο ποu συμπλήρωσε τα 

aλλα κεφαλαία". 

Τίτλοι, παράτιτλοι καi παρασελίδιες σημειώσεις στο χφ Ε 

οι τίτλοι και οί παράτιτλοι με τοιJς όποίους δηλώνεται κάθε φορα ή άνάρ

ρηση στον θρόνο ένος νέου αuτοκράτορα, δΕ:ν διακρίνονται στο χφ Ε οuτε 

για η1ν ομοιομορφία τους οuτε για η1ν ίδιαίτερη έπιμέλεια με η1ν όποία 

f'χουν γραφεί. Τοuς βρίσκουμε: α) στα περιθώρια των φφ. καi σΕ: μία μάλιστα 

περίπτωση με κεφαλαία γράμματα, καi β) μέσα στο κείμενο με έρυθρογράμ

ματη γιa κάποια στοιχεία τους γραφή 3 • Διακόπτουν κάποτε, cχς το σημειώσω, 

και n1 συνέχεια τοσ κειμένου· σηΊν περίπτωση μάλιστα τοϋ Ρωμανοσ Διο
γένη ό τίτλος καταλαμβάνει όλόκληρη ηΊ σειρά. 'Έτσι εχουμε: 

α) φ. 26Ψ (σ. 8,27)<ΜΙ)ΧΑΗΑ ό/<ΚΑΑ)ΑΦΑΤΗΣ4 · φ. 273r (σ.14,23) Κων<σταν
τίνος)/ό μοv<ομάχος)· φ. 289" (σ. 41,10) Θεοδώρα"· φ. 293' (σ. 47,24) ± iσαιχκιος 

ό/Κομνηνός ±· φ. 298v (σ. 56,12)< +κ)ωv<σταvτίνος) ό δού/κας+· φ. 308v (σ. 73,15) 

< )αχ!< το)!ς παι < ) /< )το!ς +6
• 

1. Στο φ. 188v (σ. 86,15) Εύθv τής, καl στο φ. 204ν (σ. 139,8) Τι)ν τwν· βλ. τα Ε στα φφ. 170', 
175', 176v, 177', 17Ψκαl τα Τ στα φφ.168', 169', 170v, 172v, 173', 176v, 178v, 183', 185'. 

2. Προφανώς εiχαν παραλειφθεί aπο aβλεψία έκείνου που εγραψε τa ύπόλοιπα κεφα

λαία. 

3. Στην άναγραφη που άκολουθεί, οί ερυθρογραφίες δηλώνονται με άραίωση. 

4. Κατα τη βιβλιοδεσία άπο το ξάκρισμα τών φφ. εχουν έκπέσει κάποια γράμματα άπο 

τους παράτιτλους καl τlς παρασελίδιες σημειώσεις. τα άποκαθιστώ, οπου ijταν δυνατό, μέσα 

σέ άγκύλες < >. 
5. Ή aνοδος τfjς Θεοδώρας στον θρόνο, uστερα άπο τον θάνατο τfjς Ζωfjς, δηλώνεται (φ. 

289', σ. 41,11) μέ έρυθρόγραφο καl κεφαλαίο Η, aριστερότερα άπο το κείμενο, στη φρ. Ή ταύτης 

άδελφή (αύταδέλφη C)· βλ. καl σ. LXIX, ύποσ. 3. 

6. Παράτιτλος που θα άναφερόταν στη βασιλεία τfjς Εuδοκίας καl τών παιδιών της, uστερα 

άπο τον θάνατο τού Κωνσταντίνου Ι' Δούκα καl πρiν άπο τη στέψη τού Ρωμανού Διογένη. 

Ή χειρόγραφη παράδοση LXIX 

β) φ. 273' (σ. 14,23) της ύπερορίας άνακαλοvνται + Κωvσταντ!vον τδνμο

vομάχοv άριστοιφατικδν &νδρα· φ. 289' (σ. 42,6) όvομαζόμενον μέν Μιχαiιλ ό 
σ τ ρ α τι ω τ ι κ ό ς: Μιχαήλ 1• φ. 298v (σ. 56, 12) έπιλαβόμενος τών βασιλικών σκήπ
τ:ρων δοvκας ό Κωνσταντ!νος 2 συνήθροισε· φ. 308v (σ. 73,15) iί τε σύμβιος 

αύτού Εύδοκ{α καi οί παίδες φ. 311r (σ. 77,6) ομως δ' οδν άv{σταταί τις τών εύπα

τριδών/±pωμανδς ό διοyέvης ++/pωμαvδς βεστάρχης3 • φ. 35or (σ.139,7 /8) 
+ ό δε τιΊν βασιλείαν διαδεζάμενος ό rούrοv/πρόyοvος: -+μ ιχαιΊλ ό δ ο ύ κας+Μι

χαήλ4. 

Στο χφ Ε, προκειμένου για το κείμενο τοΟ ίστορικοϋ f'ργου τοΟ Μιχω1λ 

Άπαλειάτη, δΕ:ν εχουμε παρασελίδια γλωσσήματα. 'Υπάρχουν ομως κάποιες 

παρασελίδιες σημειώσεις, ποιJ ε\' τε εχουν aμεση σχέση με το κείμενο που μας 

aπασχολει εiτε ε! ναι ανάξιες λόγου aναγραφΕ:ς άπο διαφορετικa χέρια. 'Ιδι
αίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει το κείμενο ποu διαβάζουμε, γραμμένο aπο 

διαφορετικο χέρι, σηΊν κάτω wα τοΟ φ. 298r. Πρόκειται για aπόσπασμα aπο 
τή Συνέχεια τfjς Χρονογραφίας τοu Σκυλίτζη -άναφέρεται ση1ν Αίκατερίνη, 

ηΊ σύζυγο τοu αυτοκράτορα 'Ισαακίου Κομνηνοu5- ποιJ κάποιος νεότερος 

το aντέγραψε στη θέση που βρίσκεταιb. 'Υπάρχουν ακόμη τρείς παρασελίδιες 

σημειώσεις οί όποίες φα1νεται on f'χουν γραφεί άπο το ί'διο χέρι ποu εκανε 
καi την aντιγραφη τοΟ κειμένου. Οί σημειώσεις αuτές7, ποu ύπάρχουν καi 

στο χφ c και παρουσιάζουν ιδιαίτερο, οπως εί'παμε, ίστορικο ένδιαφέρον, 
εΊναι οί άκόλουθες στο χφ Ε: φ. 342r (σ. 126,17) &λωσις το[ύ]/βασιλέως 

διο(yέ>/νοvς:-1+/καra r<ιΊν> κς' [τοv]/αύyούσrοv μη (νός)3 • στο φ. 349" (σ. 

1. Το Μ εχει γραφεί κεφαλαίο καi aριστερότερα άπο το κείμενο. 

2. Το Κ τοΟ Κωνσταντίνος εχει γραφεί κεφαλαίο, aριστερότερα άπο το κείμενο καi δέν 

είναι έρυθρόγραφο. 
3. Το 'Ρ τού 'Ρωμανος κεφαλαίο κα\ aριστερότερα aπ ο ΤΟ κείμενο. 

4. Το Μ τού Μιχαι)λ εχει γραφεί κεφαλαίο καi aριστερότερα άπο το κείμενο. 

5. Συνέχεια, σ. 110,6-15· βλ. καi Pertusi, Per la critica, σ. 61. Βλ. άκόμη καi Συνέχεια, σ. 

45/46 οπου καi ή συζήτηση για τη σχέση τού aποσπάσματος αuτού μέ την ύπόλοιπη χειρό

γραφη παράδοση τού κειμένου τfjς Συνέχειας. 

6. Στο τέλος δηλαδη τfjς εξιστόρησης τών γεγονότων τfjς βασιλείας τού 'Ισαακίου Κομνη

νού. 

7. Είναι γραμμένες δεξια άπο το κείμενο στο recto τών φφ. καi άριστερα στο verso. 
8. Στiς 26 Αόγούστου 1071. Ή σημείωση ύπάρχει καi στο χφ C χωρlς την ήμερομηνία τfjς 

σύλληψης τού Βυζαντινού αuτοκράτορα. Για το ένδιαφέρον που παρουσιάζει, βλ. Συνέχεια, σ. 

205/206 (148,9- 150,12). 
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137,20/21) διαβάζουμε: τυφλώτ(rεται ό) /διοyέ(vης) /κατiχ τi](v) /κθ' τού 

/iovνiov μ(ηνός)/+1 • Τέλος στο φ. 34Ψ (σ. 138,19) ifχουμε η1ν άκόλουθη ση
μείωση: +/(έ)τελεύrησεν/ό διοyένης/[κατiχ]dιν δ' /τού αύyούστοv μηνός/+z. 

Με το 'ίδιο χέρι που ifγραψε τις προηγούμενες τρεις τελευταιες παρασελί
διες σημειώσεις, εχει γραφει έρυθρόγραφη και ή άκόλουθη έπιπλέον σημεί
ωση: φ. 274V (σ, 17,22): Qτt ό μονομάχος/καi νομο/φύλακας έποί/ησε καi v/πατον 
των φιλοσόφων /τον ψελλον κύp μιχαrίλ:-3 • 

Άπο τις ύπόλοιπες παρασελίδιες σημειώσεις lκρινα σκόπιμο να καταχω
ρήσω μόνον οσες [χουν aμεση σχέση με το κείμενο του ίστορικοσ fργου του 
Μιχαηλ Άτταλειάτη. 'Έτσι στο φ. 296v άπέναντι άπο τη λ Σαpδικfίς (σ. 53,18) 
δίαβάζουμε: i/ η]ς Τpιαδίτζης, κα! στο φ.329' απέναντι απο τη λ Κελεσίνην (σ. 
105,26) διαβάζουμε: Κελrζηνήν. Οί δύο αύτες σημειώσεις [χουν γραφει απο το 
'ίδιο χέρι το όποιο πρόσθεσε καl το απόσπασμα aπ ο τη Συνέχεια που aνέφερα. 
Τέλος, lχουμε καi τlς aκόλουθες δυσδιάγνωστες ij καi aδιάγνωστες σημει
ώσεις4: φ. 296r (σ. 52,12) rελεvτη τού ~!'Ρ.!4f?ΧqJ/μιχαfιλ / ( ... ) έν πpοικον(ήσψ)5 • 
φ. 296v (σ. 53,5) ... / ... λειχούδη6 • φ. 304r (σ. 65,9).../ ... · φ. 306ν(σ. 70,1) +πεpi σει
σμού+· και φ. 308ν (σ. 72,26) +κομήτης+. 

"Ας προσθέσω ακόμη on, οτιως καi στο χφ C, ifχουμε περιπτώσεις κατα τiς 
όποιες δηλώνεται με κεφαλαια γράμματα, aριστερότερα aπο το κείμενο, ή 
aρχη κάποιου γεγονότος η παραγράφου7• 

Σύμφωνα με τα προηγούμενα, καi aπο την ifρευνα τών τίτλων, τών πα
ράτιτλων καl τών σημειώσεων κλπ. τών δύο χφφ, C καi Ε, φαίνεται να έπι
βεβαιώνεται το συμπέρασμα του Pertusi on τα δύο αύτα χφφ δεν κατάγονται 
χωριστα το καθένα aμεσα άπο το 1διο πρότυπο (στο Στέμμα: y)· φαίνεται έπί
σης οτι το χφ Ε [χει πιθανότατα ώς πρότυπό του Ενα aλλο χφ (στο Στέμμα: 

1. Στiς 29 'Ιουνίου 1072· βλ. καi Συνέχεια, σ. 209 (154,9). 

2. Στiς 4 Αόγούστου 1072· βλ. καi Συνέχεια, σ. 209 (154,19). 

3. Στην άντίστοιχη σημείωση τού χφ C (βλ. πιο πάνω, σ. LXVI) δεν μνημονεύεται ό Μιχαηλ 
Ψελλός. 

4. Στη σημερινή τους κατάσταση δεν έπιτρέπουν τον καθορισμο τού χεριού ποu τiς Εγραψε. 
5. έν Πpσικον(ήσω): κατα την άνάγνωση Martin· βλ. Martin, Ataliates, σ. 26. 
6. Πιθ. πpσχείpισις/τσύ λειχσύδη. 
7. τα κεφαλαία αότα γράμματα δεν διακρίνονται, άντίθετα με το χφ c, για την έπιμέλεια 

γραφής τους. 

'Εκδόσεις LXXI 

z), έπειδή, οπως διαπιστώσαμε, τα δύο χφφ οχι μόνο δεν εχουν κοινες ολες 
τις σημειώσεις aλλα και μεταξυ τών κοινών σημειώσεων ύπάρχουν διαφο

ρές π. χ. στο χφ C δεν ifχουμε την ήμερομηνία τfjς συλλήψεως τοu Ρωμανοu 
Διογένη καl στη σημείωση για τον ϋπατο τών φιλοσόφων δεν aναφέρεται ό 

Μιχαfιλ Ψελλός. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

Το ίστορικο ifρyo του Μιχαfιλ Άτταλειάτη δεν ffχει έκδοθει στή «Βυζαν

τίδα» του Λούβρου (CP) οιJτε καi στο Corpus της Βενετίας (CV) οπου, οτιως 
εΤναι γνωστό, έκτος aπο η1ν άvατύπωση τών κειμένων του CP, έκδόθηκαν 
έπιπλέον καl ορισμένα aλλα κείμενα· ετσι το κείμενο ποl:ι μας aπασχολει, 

δεν ύπάρχει και στην PG. 'Εκδίδεται για πρώτη φορα aπο τον lmm.Bekker 
στα 1853 στfι σειρα τfjς Βόννης (CB) 1 με τfι μεταγραφfι του κειμένου άπο το 

χφ Paris. Coisl. 136 (C). Στο κείμενο αύτο ifχουμε διάφορες έπεμβάσεις για 
την αποκατάστασή του τόσο άπο τον Bekker, οσο κα1 ατιο τον W. Brιιnet de 
Presle ποl:ι [κανε ηΊ μεταγραφfι του παρισινοί) χφ. 'Υπάρχουν άκόμη στfιν 
€κδοση Bekker καi κάποιες προτάσεις αποκαταστάσεως τοι3 κειμένου καi άπο 
τον Ν. Rosenstein ποu μετέφρασε στα λατινικα το ίστορικο ifργο του Άτταλει
άτη και ή μετάφρασή του συνοδεύει τfιν εκδοση του κειμένου. 

"Ας προσθέσω οτι ό Brunet de Presle, μας το πληροφορεΊ: στον πρόλογό 
του, γνώριζε τfιν uπαρξη καi τοu χφ τοu Escorial (Ε) κα[ το οτι άπο το χφ 
αύτο ελειπε, έπειδfι είχαν έκπέσει τα τελευταια του φφ., το ενα τρίτο του κει
μένου που μας aπασχολει2 • Δεν εγινε ομως καi ή μεταγραφfι του κειμένου 

aπο το χφ αύτο καί, φυσικά, δεν χρησιμοποιήθηκε στfιν ifκδοση Βόννης3 • 

1. Άτταλειάτης, 'Ιστορία. 
2. 'Ό.π., σ. VIII-X. Παρακάλεσε, δπως μaς πληροφορεί, τον Ed. Laboulaye νa έπισκεφθεί τη 

Βιβλιοθήκη τού Escorial καi να τού στείλει την περιγραφη τού χφ Ε, περιγραφη ποu έπιβεβαι
ώνεται άργότερα καi άπο τον Ε. Miller, οταν δημοσιεύτηκε ό κατάλογός τοu για τα χφφ τής 
Βιβλιοθήκης τού Escorial (Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliotheque de lΈscurial, 
Paris 1875). 

3. Το μόνο \'χνος άπο το χφ Ε στην έκδοση Bekker εiναι ή παρασελίδια σημείωση στi} σ. 56, 
στο σημείο στο όποίο άρχίζει ή έξιστόρηση τών γεγονότων της βασιλείας τού Κωνσταντίνου Ι' 

Δούκα. Διαβάζουμε: Cod. Esc. f 298· πρόκειται για το φ. 298v. 
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Πρέπει να σημειώσουμε ό:κόμη on ση1ν i:κδοση αύτη €χουμε πλfjθος ό:πο τυ
πογραφικα σφάλματα καi παραναγνώσεις του κειμένου, οπως παραδίδεται 

ό:πο το χφ ( 1• 

Άκόμη ό Bekker δεν χρησιμοποίησε, f1 τουλάχιστον δεν το έπιδίωξε, για 
την άποκατάσταση του κειμένου του Άπαλειάτη καi τη Συνέχεια τfjς Χρονο

γραφίας του 'Ιωάννου Σκυλίτζη, παρόλο ποu του ήταν γνωστή. Εiχε ήδη 
έκδοθεί στο CP καi στο Corpus τfjς Βόννης ό:πο τον 1διο τον Bekker2• 

Το κείμενο τfjς έκδοσης Bekker του ίστορικου έργου ποu μας άπασχολεi, 
εiχε ύπόψη του καi αποτέλεσε το άνηκείμενο τfjς μεταφράσεώς του στα νε

οελληνικα ό Ί. Δ. Πολέμης. 'Όπως μας πληροφορεί", σκοπός του δεν ήταν να 
προχωρήσει σε κριηκf] i:κδοση τοu i:ργου του Βυζαντινοί) ίστορικοΟ· προχω

ρεί πάντως σε κάποιες έπεμβάσεις στο κείμενο. 

Για τiς βελτιώσεις αύτες έλαβε uπόψη του τόσο τf] μελέτη του Ιο. Thurn 
οσο καi τiς διαφορετικες γραφες τοv χφ Ε - τiς γνώριζε προφανώς ό:πο τη 

μελέτη του Pertusi4
- οπως καi κάποιες έπεμβάσεις τοu 1διου μελετητfj5 • 

Το 2002 έχουμε μια νέα έκδοση τοu ίστορικοΟ i:ργου τοu Μιχαηλ Άπα

λειάτη ό:πο ηΊν Inmaculada Perez Martin6
• Ή Εfκδοση αύτη i:γινε, οπως μας 

πληροφορεί ή Martin7
, με νέα ό:νάγνωση καi ό:ντιβολη τών δύο γνωστών 

μας χφφ. 'Έχει βέβαια ύπόψη της καi το κείμενο τfjς Συνέχειας τοu Σκυλίτζη, 

δεν φαίνεται ομως να το aντιμετωπίζει πάντοτε ώς εμμεση παράδοση του 

κειμένου ποu έκδίδει8 • 

1. Βλ. καi Thurn, Textgeschichtliches, σ. 293 κέ. 'Ένας μεγάλος άριθμος άπο τα τυπογρα
φικα αuτα σφάλματα διορθώνεται στα Corrigenda (σ. 335/336 τfiς Ε'κδοσης). 'Έχουν παραμεί
νει δμως καi άλλα πολλά. 

2. 'Εκδίδεται, δπως εiναι γνωστό, uστερα άπο το κείμενο τfjς Χρονογραφίας τού Γεωργίου 
Κεδρηνού. Για τiς έκδόσεις της βλ. Συνέχεια, σ. 52 κέ. 

3. Πολέμης, Μετάφραση, σ. 19. 
4. Pertusi, Per la critica. 
5. τη μετάφραση συνοδεύουν Εiσαγωγη καi Σχόλια. 

6. Martin, Ataliates. 
7. 'Ό.π., σ. LXIV. 

8. Ή Ε'κδοση συνοδεύεται άπο τη μετάφραση τού κειμένου στα ίσπανικά, άπο εiσαγωγη καi 

πλούσιο ίστορικο σχολιασμό. 

Ή παρούσα Ε'κδοση LXXIII 

Άποσπάσματα, aς το προσθέσω, άπο το ίστορικο Εfργο του Άτταλειάτη 

άναδημοσίευσε ό:πο την έκδοση Bekker ό Ε. Miller στο έργο του Recueil des 

Historiens des Croisades, Historiens grecs, Paris 1875, σ. 3-99 1
• 

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ 

Ή παρούσα κριτικη έκδοση του ίστορικου i:ργου του Μιχαηλ Άπαλειάτη 

στηρίζεται βέβαια σε νέα ό:νάγνωση καl ό:ντιβολη τών χφφ C καl Ε ό:πο φω

τογραφίες τους ποu εiχα στη διάθεσή μου. Ώς βάση για την κριτικη Εfκδοση 
του κειμένου χρησιμοποίησα κυρίως το χφ c έπειδη μας διασώζει στην ολό
τητά του το ίστορικο έργο του Άτταλειάτη, καl έπειδη ό aντιγραφέας του χφ 

αύτου φαίνεται πιο προσεκτικός, οχι ίδιαίτερα πάντως, κατα τη διάρκεια τfjς 

ό:ντιγραφικfjς του έργασίας ό:πο τον άντιγραφέα του χφ Ε. 

Στηρίζεται ό:κόμη ή έκδοσή μου καi στην Εfμμεση παράδοση του κειμένου 

ποu μας aπασχολεί, στο κείμενο δηλαδη τfjς Συνέχειας τοv Σκυλίτζη, οπως το 

ξέρουμε ό:πο την κριτική του έκδοση. Ή χρήση του έγινε σύμφωνα με τiς 

ακόλουθες aρχές: 

α) 'Όταν Εfχουμε διαφορετικες γραφες μεταξu τών χφφ C καl Ε, έπέλεξα 

στiς περιπτώσεις αuτες κατα κύριο λόγο2 τη γραφη του χφ έκείνου ποu συμ

φωνεί με τη γραφη στο άντίστοιχο χωρίο τfiς Συνέχειας3 • 

β) 'Όταν καi στα δύο χφφ Εfχουμε την 1δια γραφή, aλλα προφανώς νοσεί 

το σχετικο χωρίο τοϋ Άπαλειάτη, ό:ποκατέστησα το νόημα στηριζόμενος στο 

aντίστοιχο χωρίο τfjς Συνέχειας4. 

γ) 'Όπου καi τα δύο χφφ (C καl Ε) συμφωνούν καi το νόημα δεν παρου

σιάζει προβλήματα, παρόλο ποu άπο τη Συνέχεια €χουμε διαφορετικη λιγό

τερο η περισσότερο παράδοση τοϋ κειμένου, κράτησα τη γραφη των χφφ C 

καi Ε5, έκτος έαν το ολο νόημα του χωρίου μάς όδηγεί να δεχτουμε ώς πιθα-

1. Βλ. Moraνcsik, Byzantinoturcica', σ. 428. 
2. 'Έχουμε fjδη άποκλείσει (βλ. πιο πάνω, σ. LXIV /LXV) το ένδεχόμενο κάποιο άπο τα δύο 

χφφ (C καi Ε) να διορθώθηκε- ό λόγος για το κείμενο τού ίστορικού it'ργου τού Μιχαηλ Άπα

λειάτη σε αύτα τα χφφ - με την άντιβολή του προς το κείμενο τfjς Συνέχειας. 

3. Βλ. πιο πάνω, σ. ιχν. 

4. Βλ. πιο πάνω, σ. LXIII/LXIV. 

5. Π.χ. σ. 123,27 άναβολήν CE, άναμονήν Συνέχεια, σ. 148,9. 
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νότερη η1ν παράδοση τού κειμένου οπως το ξέρουμε άπο τη Συνέχεια. Είναι 
π.χ. ή περίπτωση τών οσων διαβάζουμε (χφφ C καl Ε) στη σ .. 84,12/13 τού 
κειμένου τού Άτταλειάτη: πολvς μΕ:ν φόνος τούτων (δηλ. τών Τούρκων) έγέ
νετο αύτίκα νώτα δεδωκότων καi προς φυγr)ν όpμησάντων, εν ω στο άντίστοιχο 
χωρίο τfίς Συνέχειας (σ. 127,13-15) έ:χουμε: αύτίκα νώτα δεδωκέναι ποιεί καi 

προς φυγι)v όpμfίσαι. Φόνος μεν οδν αύτώv (δηλ. τώv Τούρκων) ούκ έγέvετο 
πολvς τφοκατειpγασμένων τών τού βασιλέως ταίς άνοδίαις. Οί Τούρκοι δηλαδη 
δεν πολέμησαν, ύποχώρησαν άμέσως, ijταν aλλωστε καl ό βυζαντινΌς 
στρατος ταλαιπωρημένος άπο τlς δυσκολίες ποι':ι άντιμετώπισε, καi γιa τοι':ις 
λόγους αύτοuς δεν σκοτώθηκαν πολλοl Τούρκοι. 'Έτσι θεωρώντας ώς λογικό: 
πιθανότερη την παράδοση τής Συνέχειας πρόσθεσα το (ούκ) rφlν άπο το έyέ
νετο στο κείμενο τοu Άτταλειάτη οπως το ξέρουμε άπο τη χειρόγραφη παρά

δοσή του. 

'Έλαβα άκόμη ύπόψη μου και τις κατa καιροι':ις προτάσεις ποι':ι έ:γιναν άπο 
τοι':ις w. Brunet de Presle, Imm. Bekker, Ν. Rosensteinl, S. Rockl2

, Η. Gregoire3
, 

Α. Pertusi\ Ί. Δ. Πολέμη5 καl Inm. Perez Martin6
• 

'Αγνόησα, &ς το σημειώσω, τlς iδιαιπρότηιες και τlς άνακολουθίες που 
παρουσιάζει ή Ε'γκλιση τόνου καl στα δύο χφφ7 , και τούτο έπειδη στο κείμενο 
τού iσοτύπου τfjς Διατάξεως τοϋ Άτταλειάτη, οπως διαπιστώνουμε άπο τη δι
πλωματική του έ:κδοση8, φυλάσσεται με τοι':ις κανόνες της ή έ:γκλιση τόνου, 
γεγονος ποu μaς έπιτρέπει το συμπέρασμα οτι ό ΒυζαντινΌς ίστορικος είχε 
ύπόψη του καl εφάρμοζε τοuς σχετικοuς κανόνες. 'Άς προσθέσω τέλος οτι 
προτίμησα τη γραφη ζωγpία άντi τού ζωγpεία. Ή λ. αuτη διττογραφε!ται στa 
χφφ C καi Ε, οπως φαίνεται καl στο κριτικΌ ύπόμνημα τfjς Ε'κδοσής μου. Οί 
προηγούμενοι έκδότες κράτησαν στο κείμενο τη διττογραφία αuτή. 

'Έκρινα σκόπιμο νa συζητήσω και νa αίτιολογήσω στη θέση αύτή, γιa νa 
μην έπιβαρύνω καi το κριτικΌ ύπόμνημα τfίς Ε'κδοσης αύτfίς, κάποιες άπο 

1. Άπο το κριτικο ύπόμνημα τfjς έκδοσης Βόννης. 

2. Rockl, Studien. 
3. Gn?goire, Traduction. 
4. Pertusi, Per la critica. 
5. Πολέμης, Μετάφραση. 
6. Martin, Ataliates. 
7. Π. χ, 20,4 περιαλyήσαντες τινές CE· 80,8 εiς νούν τινος CE· 101,22 καταλειφθijναι τί CE· 

121,14/15 πας τις c πας τίς Ε. 
8. Gautier, La Diataxis, σ. 17 κέ. 

Ή παρούσα έκδοση 1XXV 

τlς επεμβάσεις καl διορθώσεις μου στο κείμενο ποu μaς άπασχολεl. Είναι οί 

άκόλουθες: 

Στη σ. 78,20 κέ. ό Μιχαηλ Άτταλειάτης μaς περιγράφει την έξωτερικη 

εμφάνιση τού Ρωμανού Διογένη. Ή περιγραφη αύτή, οπως την έ:χουμε aπο 

τη χειρόγραφη παράδοση τού έ:ργου, παρουσιάζει κάποια προβλήματα ποι':ι 

όδήγησαν τοι':ις εως σήμερα έρευνητες καi εκδότες τού έ:ργου σε προσπάθειες 

άποκατάστασης τού κειμένου. 

Στο χφ C (φ. 186ν) διαβάζουμε: εύόφθαλμός τε εi'πεp τις &λλος καi κάλλος 
άποστίλβωv τοίς όφθαλμοίς μήτ' άκpιβΕ:ς το λεvκον μήτε το μέλλαν (γρ. μέλαν) 

άτιοσώζων ώσαύτως άλλ' ωστιεp συyκεκεpασμό τfί δημιουpyί~ τfί φύ καi συyκε
κpαμό τι{J έpυθrίματι. Στο χφ Ε (φ. 312') Ε'χουμε: εuόφθαλμός τε εi'τιερ τις &λλος 
καi κάλλος άτιοστίλβων τοίς όφθαλμοiς μήτ' άκpιβές το λευκόν μήτε το μέλλον 

(γρ. μέλαν) άτιοσώζων ώσαύτως άλλ' ωστιεp σvγκεκεpασμένος τfί δημιουpγί~ τfί 

φύσει καi σvyκεκεpασμένος τψ έpvθήματι. Ό Bekker έ:χοντας βέβαια ύπόψη 

του μόνο το χφ c ύποθέτει κάποιο χάσμα πρiν άπο το τfί δημιουpyί~ καi έκδί
δει εύόφθαλμός τε κλπ. άλλ' ωστιεp σvyκεκεpασμένον ... τfi δημιουpyί~ τfί φύσει 
καi συγκεκεpασμένον τψ έpυθήματι. Ό Pertusi 1 θa προσπαθήσει νa άποκατα

στήσει το χωρίο μΕ: τη βοήθεια καl τfjς Συνέχειας τοϋ Σκυλίτζη 2 • Ε'τσι θa προ

τείνει να γράψουμε: εύόφθαλμός τε κλπ. άλλ' ωστιεp τfi δημιουpy{~ τfi φύσει (an 
τfίς φύσεως?) κατ' i'σον συyκεκpαμένα τψ έpvθήματι· ή Martin άκολουθώντας 

τον Pertusi θα γράψει: εύόφθαλμός τε κλπ. άλλ' 6Jσπεp τfi δημιουpyί~ τfίς φύ
σεως κατ' i'σον συyκεκpαμένα τψ έpυθιjματι. Τέλος, στον Πολέμη διαβάζουμε: 

εύόφθαλμός τε κλπ. άλλ' ωστιεp συγκεκεpασμένος τfί δημιουpγί~ τfjς φύσεως καi 

σvyκεκpαμένος τψ έρvθήματι. 

Το πρόβλημα, κατα την aποψή μου, το δημιουργούν ή δοτ. τfi φύσει ποι':ι 

άκολουθει το τfί δημιουpyί~3 καi τα ώσαύτως καi ωστιεp στη θέση που βρίσκον

ται. 'Έχω την έντύπωση οτι στο χωρίο ποι':ι μaς άπασχολει, ό ΒυζαντινΌς ίστο

ρικος θέλοντας να τονίσει iδιαίτερα την ώραιότητα τού Ρωμανού Διογένη 

ποι':ι συγκίνησε καi την Εύδοκία, θa παρατηρήσει οτι ή φύση στην περίπτωση 

1. Pertusi, Per la critica, σ. 67. 
2. Ή Συνέχεια του Σκυλίτζη συντέμνει καi μεταβάλλει το σχετικο κείμενο του Άτταλειάτη 

καi δέν μπορεί, για τον λόγο αύτό, να μας φανεί χρήσιμη. Διαβάζουμε έκεί (σ. 122,16-19): εύό
φθαλμός τε, ε!περ τις &λλος, καί τού πάθους αύτόθεν παράκλησιν έκκαλούμενος, μήτ' άκριβές τό 

λευκόν μήτε τό μέλαν άποσψζων, άλλ' οίον συγκεκραμένα κατ' !σον άμφότερα. 

3. Γεγονος ποu όδήγησε, οπως είδαμε, στi] διόρθωση του τfί φύσει σέ τfjς φύσεως. 
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αύτη μιμήθηκε η1ν καλλιτεχνικη δημιουργία. 'Έτσι έγραψα: εύόφθαλμός τε, 

εrπερ τις &λλος, καi κάλλος άποστίλβων τοίς όφθαλμοίς, μήτ' άιφιβές τό λευκόν 

μήτε το μέλαν άποσώζων άλλ' ωσπερ σvyκεκερασμένα τfί δημιοvρyίιr; ώσαύτως 

τfί φύσει καi σvyκεκραμένος τι}) έpvθήματι. "Ας προσθέσω on παραδείγματα 
συγκρίσεως τfjς καλλιτεχνικής δημιουργίας καi τfjς φύσεως ύπάρχουν καi 

aλλα στη μεσαιωνικη έλληνικη γραμματεία. Στο ίστορικο έργο τού Μιχαf]λ 

Ψελλού διαβάζουμε: άλλ' έκείνοvς μέν ή ποιηπκι? yλωσσα ... σvμπλάσασα μόλις 
έξήpκεσε, τοvτον δέ ή φύσις ώς άληθως πλάσασά τε καi άποξέσασα ... τiιν μαyικfιν 
άyωνίαν ύπερεβάλλετο1 • Στο ίστορικο έργο τού Νικήτα Χωνιάτη: έλθοiίσα δ' 

ές uστερον ή τέχνη άνθαμιλλήτpια τfί φύσει άναλώτοvς αύτaς μικρο[} έτεκτt]

νατο2. Στον Μανουηλ Φιλfj: Οuτω κpατίστην άκριβως fσχες φύσιν Ιώς μηδέ τε

χνων εύρεθr)ναι δεvτέρα3 • 

Ό Μιχαηλ Άπαλειάτης θα προτείνει στον Ρωμανο Διογένη, ϋστερα aπο 

η) λιποταξία ένος τμήματος Σκυθών προς τοuς Τούρκους με έπικεφαλfjς τον 

Ταμίν, να έξασφαλίσουν με ορκο την πίστη τών ύπολοίπων Σκυθών προς 

τον αύτοκράτορα (σ. 122,24 κέ.). Ό Ρωμανος θα aποδεχθε1 η)ν πρόταση καί, 

συνεχίζει ό Άπαλειάτης, σύμφωνα με τα χφφ c καi Ε, τελεστiιν τοv fρyov καi 
διοpιστiιν αύτίκα με πpοεβάλετο. Καi ό Bekker καi ή Martin κράτησαν το διο
ριστήν, ένώ στον Πολέμη διαβάζουμε διορατήν (;)4

• Ή λ. διοριστiις πού, οσο 

ξέρω, aπαντα μόνο στον Άτταλειάτη, θεωρώ on νοηματικά (βλ. διορίζω) δεν 
άρμόζει στο χωρίο που συζητούμε. 'Έτσι έγραψα διορκιστήν, άμάρτυρη βέβαια 

λέξη, τίποτε ομως δεν άποκλείει τον σχηματισμό της οπως π. χ. εχουμε διο

ρίζω, διορισμός, διοριστής, καi έξορκίζω, έξορκισμός, έξορκιστής, μπορούμε να 

έχουμε καi διορκίζω, διορκισμός, *διορκιστής. 

1. Κωνσταντίνος Θ', CXXVI (!:'κδ. Ε. Renauld). 

2. Χωνιάτης, 'Ιστορία, σ. 502,19/20. 
3. Έmτάφιος εiς γυναίκα σώφpονα στ. 5/6 (Manuelis Philae, Carmina, ifκδ. Ε. Miller, τ. 11, 

Paris 1857, άνατύπ. Amsterdam 1967, σ. 165). Βλ. άκόμη καi 'Άννα Κομνηvη ΙΙΙ 2,4, (σ. 91,25-28 
ifκδ. D.R. Reinsch- Ath. Kambylis CFHB 40,1): Ζωγpάφου μέν οδν χεip τα τών άνθέων πολλάκις 
έμιμήσατο χpώματα ... τό δέ τής βασιλίδας κάλλος ... vπέp λόγον καi τέχνην έφα{νετο, καi ΙΙΙ 3,1; (σ. 
93,85-91): Αί μiv οδν μοpφαi τοίν βασιλέοιν άμφοίν ... άμήχανοι καi εiσάπαν άμίμητοι. Καi οuτε γpα
φεiις ypάψειεν ... οuτε λιθοξόος ... pυθμίσειεν άλλά καi ό τού Πολυκλείτου κανών ... εiς άτεχνίαν &νn
κpυς fίpχετο, ε! τις &ν πpός τα τής φύσεως άyάλματα ταύτα ... καi πpός τα τού Πολυκλείτου έκείνου 
σπουδάσματα άποβλέψειεν. 

4. Πρόκειται γιa τuπογραφικο σφάλμα; 

Ή παρούσα έκδοση LXXVII 

Στη σ. 123,30 διαβάζουμε καi στα δύο χφφ: δεδιέναι yάρ φησι τον σοvλτά

νον. Ό Bekker διόρθωσε το φησι σε φασι, διόρθωση ποu έγινε aποδεκτη 
καi aπο τοuς Πολέμη καi Martin. Ή διόρθωση ομως δεν είναι aπαραίτητη· 
το φησί (πρβλ. το νεοελλ. «λέει», το γαλλικΌ on dit) χρησιμοποιεΊται, σύμ
φωνα με τα Λεξικά, καi παρενθετικά\ οπως π. χ. ση1 Β' Πρός Κορινθίοvς έπι

στολfι 10,10: on αi μΕ:ν έπιστολαί, φησί, βαρείαι καi ίσχvραί. "Ας σημειωθεί οτι 
στη σ. 166,29 του κειμένου που μας aπασχολεl, έχουμε για μιαν ακόμη φορα 

το φησi με τη χρήση καi σημασία ποu rjδη aνέφερα2 • Τόσο ό Bekker, οσο καi 
οί Πολέμης, Martin δεν προχώρησαν, όρθα βέβαια, σε διόρθωση. 

Στη σ. 141,15 [γραψα συντύρεvμα στη θέση τfjς λ. συντήρημα ποu [χουμε 

άπο τη χειρόγραφη παράδοση. Ή λ. σvνπ)ρημα (= συντήρηση, aποκατά
σταση), αμάρτυρη οσο ξέρω, λέξη ση1ν aρχαία καi λόγια μεσαιωνικη έλλη

νικη γραμματεία, νοημαηκα δεν εχει σχέση με το χωρίο ποιJ μaς άπασχολεΊ. 

Ή λ. σvντύρεvμα (= aπο κοινού τέχνασμα) είναι βέβαια καi αύτη άμάρτυρη. 
'Έχουμε ομως τα σvντvρεύω καi σvντvpεvτής. Άπο το ρ. σvντvpεύω μπορεί να 

σχημαηστετ ή λ. *σvντύρεvμα, οπως άπο το όδεύω το οδεvμα, άπο το παιδεύω 

το παίδεvμα, άπο το στρατεύω το στράτευμα. 

Στη σ. 147,22-24 διαβάζουμε: εί μή nνες των Φράγyων των [ππων καταβάντες 

έψvχαyώyοvν αύτοvς τfίδε κάκείσε σχολαίι.ι.ι ποδi παρασύροντες. Καi άπο τα δύο 

χφφ ifχουμε τη γραφη αύτοvς ποu την aποδέχτηκε ό Bekker. Ό Πολέμης Θα γρά
ψει αύτοvς ύπονοώντας βέβαια ο η οί Φράγyοι έψvχαyώyοvν τους έαυτούς τους 

πηγαινοερχόμενοι χωρiς καμια βιασύνη. Ή Martin θα γράψει καi αύτη αύτούς, 
χωρiς ομως να άναφέρει στο κριτικό της ύπόμνημα τη διαφορετικη γραφη τών 

χφφ C καi Ε. 'Αναμφίβολα πρέπει να προτιμηθεΊ ή γραφη αύτούς, δηλαδη τοuς 

ί'ππους. Οί Φpάγyοι κατεβαίνοντας άπο τοuς κεκμηκότας άπο τi]ν καταδίωξη τών 

Τούρκων ί'ππους τους (σ. 147,18) προσπαθούν οχι μόνο να ξεκουράσουν μΕ: τi]ν 

fiρεμη κίνηση τα &λογά τους, aλλά, έπειδη ιlταν καi ίδρωμένα, να άποφύγουν 
με τον τρόπο αύτον καi το κρυολόγημα τών άλόγων. 

Στη σ. 155,7 κέ. διαβάζουμε καi στα δύο χφφ: ι[)ν άκοpέστως έχόμενος (ό Νι
κηφορίτζης) κέντρον καi ταμείον (ταμιείον Ε) τfjς των λοιπων αύτοiί κτήσεων 

1. 'Όπως aλλωστε καi το φασί (=λένε). 
2. αίδεiται γάp, φησίν, άpετήν καi πολέμιος. 
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έπισvναθpοίσεως τι)ν τού 'Εβδόμου μονι)ν ταύτην yap λαβιJJν κατιΧ δωpειΧν παpε
σκεύαζε τον βασιλέα πολλιΧ τών κτημάτων αίιτψ πpοσκυpούν ... Εiναι προφανες 
οτι ή πρόταση cZiν άκορέστως έχόμενος ... τιΊν τού 'Εβδόμου μονι)ν μας εχει παρα
δοθεί χωρiς το ρfjμα της. Για τον λόγο αύτον ό Bekker πρότεινε να προσθέ
σουμε uστερα άπο η1 λ. μονι)ν το ρ. έποιε'ϊτο\ προσθήκη ποu δεν εγινε 

άποδεκηΊ άπο η1 Martin. Ό Πολέμης, παρόλο ποu δεν προχώρησε ση1ν υίο
θέτηση τfjς πρότασης Bekker, συμπληρώνει στη μετάφρασή του την πρόταση 
με το ρ. «εtχε μετατρέψει». Προτίμησα, άντi του έποιείτο του Bekker να προ
σθέσω το ρ. κατεστήσατο, έπειδη θεωρw οτι το ρfjμα αύτο βρίσκεται πλησιέ

στερα προς το ολο νόημα του χωρίου. 'Άς προσθέσω τέλος on το άντίστοιχο 
χωρίο τfjς Συνέχειας δΕ:ν μπορεί να μας φανεί aμεσα χρήσιμο. 

Σύμφωνα με την έξιστόρηση του Άτταλειάτη (χφ C), ό Νικηφόρος Βοτα
νειάτης περιβάλλεται μΕν χλαμύδα καi βύσσον καi άλουpyίδα, τιΊv δ' εύφημίαν 

τού κράτους παpιΧ πάντων εiσδέχεται, δεvτέpαν &yοντος τού 'Ιουλίου μηνος τfίς 

α' ίνδικτιωνος, όπόταν ... 2 κλπ. Σύμφωνα δμως με η1ν πληροφορία ποu εχουμε 

aπο τη Συνέχεια το σ Σκυλίτζη, ό Βοτανειάτης ε!σεισι (ση1ν πρωτεύουσα) κατ' 

αίιτιΊν τιΊν Μεγάλην Τρίτην (δηλαδη στ\ς 3 'Απριλίου) καi ταίς τού πατριάρχου 

χερσi τψ βασιλικψ ταινιοiίται διαδήμαn3 • 'Αναμφίβολα πρόκειται για aντιγρα

φικο λάθος στο χφ C. Στη θέση τfjς λ. 'Ιουλίου εγραψα :4πριλίου4 εχοντας η1ν 

aποψη δη ό Άπαλειάτης στο χωρίο ποu μας άπασχολεί, αναφέρεται στην 

ή μέρα τfjς aφίξεως τοu Βοτανειάτη στην Κωνσταντινούπολη, στην πανηγυ

ρικi] ύποδοχή του καi στην αναγόρευσή του ώς αύτοκράτορα, έvw ή Συνέχεια 

στην ή μέρα, η1ν έπόμενη δηλαδη ή μέρα, τfjς στέψεώς του αύτη τη φορα aπο 

τον πατριάρχη5 • 

1. Άπαλειάτης, 'Ιστορία, σ. 201. 

2. 'Ιστορία, σ. 165,25-166,3. Γιa το δτι ό Άτταλειάτης άναφέρεται έδώ στην aναγόρευση τοu 

Βοτανειάτη, οταν iiρχεται στην Κωνσταντινούπολη, καi οχι στην άναγόρευσή του aπο τοuς συ

ναποστάτες του βλ πιο πάνω, σ. XLIII/XLIV. 

3. Συνέχεια, σ. 179,4/5· βλ. καi Ζωναρας, τ. ΙΙΙ, σ. 720,15-17: Έπεi δ' έv τοiς βιχσιλεiοις ό Βο

τανειάτης έγένετο, άναδεiται κατά τήν μεγάλην τρίτην παρά τού πατριάρχου βασιλικfί ταινiq.. 

4. Ή έπέμβασή μου αuτη ύποστηρίζεται καi aπο τa συμφραζόμενα στο χωρίο ποu μας aπα

σχολεί. Ή φρ. όπόταν ό έωσφόρος fίλιος τόν ίση μερινόν κύκλον έλαύνωv κλπ. ('Ιστορία, σ. 165,28-

166,3) δεν μπορεί παρa να αναφέρεται σε γεγονος ποu χρονικa βρίσκεται κοντa στι)ν έαρινη 

ίσημερία· βλ καi Τσολάκης, Χρονολογικά, σ. 413-417. 

5. 'Άς προσθέσω έδώ on ό Δ. 'Ι. Πολέμης πρότεινε τη διόρθωση τί'jς λ. 'Ιουλίου σε 'Ιουνίου 
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Το γεγονος δη, οπως μας πληροφορεί ό Άπαλειάτης, εμεινε ή Κωνσταν

τινούπολη έπi τρισiν ήμέραις, wς την wρα δηλαδη ποu ερχεται ό Βοτανειάτης, 

άβασίλευτος1 δεν νομίζω οτι δεν μας έπιτρέπει μία παρόμοια aποψη. Το έπi 

rρισiν ήμέραις δεν σημαίνει άναγκαστικα οτι συμπληρώθηκαν τρία άκριβwς 

είκοσιτετράωρα άπο τη στιγμη ποu καθαιρείται καi άποχωρει ό Μιχαηλ z' 
άπο τα άνάκτορα των Βλαχερνwν καl κείρεται μοναχός ( 31 Μαρτίου) ως την 

έγκατάσταση τοu Βοτανειάτη2 • Ύπονοεiται το χρονικο διάστημα άπο το Σάβ

βατο (31 Μαρτίου) ως καi τη Δευτέρα (2 'Απριλίου). Ό Βοτανειάτης πρωια{

τερον τfίς βασιλικής νειJJς έπιβaς3 θα φθάσει άπο η1ν Πραίνετο στην 

πρωτεύουσα οταν πια θα εχει προχωρήσει ή Δευτέρα. 

Τέλος, cχς το προσθέσω έδw, μΕ: παρόμοιο σχεδΟν τρόπο γίνεται καi ή ανα

γόρευση καi ή στέψη τοu Ίσαακίου Κομνηνοu. Διαβάζουμε στον Άπαλειάτη: 

Είσάyεται τοίνυν ό Κομνηνος διαπόντιος ... είιφημίαις καi άλαλαyμο'ϊς ... σεμνυνό
μενος ... Τfί δ' έπαύριον ... το στέφος έπ' όκρίβαντος διa χεφος τού πατριάρχου κο
μίζεται4. 

στο κείμενο τοu Άπαλειάτη (βλ Polemis, Notes, σ. 71) Ε'χοντας την &ποψη δη ο Βοζανηνος 

ίστορικος aναφέρεται στο χωρίο ποu μας aπασχολεί, στην έπίσημη στέψη τοu Βοτανειάτη καi 

δχι στην ή μέρα τfiς aφίξεώς του στην Κωνσταντινούπολη καi οτι ή έπίσημη αuτη στέψη ε'ίναι 

πιθανότερο νa iiγινε στiς 2 Ίουνίοο, τήν ή μέρα δηλαδη τί'jς όνομαστικί'jς έορτί'jς τοu Βοτανει

άτη. Ή &ποψη αuτη δεν με βρί'jκε σύμφωνο (βλ Τσολάκης, ο.π.), παρόλο ποu το κείμενο η1ς 

Συνέχειας, δπως εΊναι διατυπωμένο, θa έπέτρεπε !σως μία παρόμοια &ποψη, δη μεσολαβει 
δηλαδη κάποιο χρονικο διάστημα aπο την &φιξη τοu Βοτανειάτη στην Κωνσταντινούπολη wς 

τη στέψη το ο, στην περίπτωση δηλαδη ποu δεχτ:οuμε δη το καi. .. ταινιούται άναφέρεται δχι στη 
Μεγάλη Τρίτη aλλa σε χρόνο κατ:οπινότερο. Ό Ζωναρας συνδέει βέβαια χρονικa την ε!σοδο 

καi τη στέψη. 

1. 'Ιστορία, σ. 209,18/19: Καi ήσαν έπi τρισiν ήμέραις άβασiλευτον τηρούντες τήν πόλιν καi 

&σvλον. Βλ καi Συνέχεια, σ. 178,23/24: 01 δε τής πόλεως, έπi τpισiν ήμέpαις τά άνάκτορα &τερ βασι
λέως σvντηρήσαντες· Ζωναρας, τ. III, σ. 720, 9/10: έπi τρισiν ήμέραις βασιλέως χrιρεύοντα σvντη

ρήσαντες τά άνάκτορα. 

2. Ό 'Ι.Δ. Πολέμης χρονολογεί τι)ν &φιξη τοu Βοτανειάτη στην Κωνσταντινούπολη στiς 27 

Μαρτίου (Πολέμης, Μετάφραση, σ. 469, ύποσ. 388), παρόλο ποu όρθa σημειώνει οτι ή καθαί

ρεση τοu Μιχαηλ Ζ' iiγινε στiς 31 Μαρτίου (δ.π., σ. 465, ύποσ. 384)· δπως μας πληροφορεί ό 

Άτταλειάτης, uστερα aπο τι)ν καθαίρεση τοu Μιχαι)λ z' οί κάτοικοι τί'jς πρωτεύουσας με έπι
στολές τους στον Βοτανειάτη τήν έπιδημίαν ώς Θεού τιfι οντι ποθεινώς έπετάχvνον ('Ιστορία, σ. 

209,17)· βλ. καi Συνέχεια, σ. 178,16-20. 

3. 'Ιστορία, σ. 210,7/8. 

4. 'Ό.π., σ. 47,24-48,2. Βλ. καi Σκυλίτζης, σ. 500,88 κέ. 
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Στη σ. 168,19-24 το χφ C παραδίδει: Έκ τούτων (δηλ. των Φαβίων) οί Σκη
πίωνες, καi ό Άφρικανος Σκηπίων, ό τον άκαταμάχητον έκείνον Άννίβαν, τον καi 

αύτiιν τiιν 'Ρώμην πολιορκfjσαι μέλλοντα, περιφανώς τροπωσάμενος καi τiιν 

πόλιν έκείνοv τi]ν Καρχηδόνα, μεγάλην καi πολυάνθρωπον καi άνθρώποις νομι

ζομένην άνάλωτον, &ρδην καταστρεψάμενος, fίτις καi Άφρικi] κατωνόμασται 1 • 

Και ό Πολέμης και ή Martin δεν διαφοροποιουνται άπο τον Bekker ποu έκδί
δει το κείμενο σύμφωνα με το χφ C. Ό Πολέμης θα παρατηρήσει, όρθα aλλω
στε, οπως μaς παραδίδεται το κείμενο, οτι: «Ό Άπαλειάτης συγχέει τον 

Σκιπίωνα τον Άφρικανο τον πρεσβύτερο, ποu νίκησε τον Άννίβα στη Ζάμα 

(202 π.Χ.), με τον Σκιπίωνα Αiμιλιανο τον νεώτερο ποu κατέστρεψε την Καρ

χηδόνα (146 π.Χ.)>/. 

ΔΕν πρόκειται ομως για σύγχυση σχετικη με τους Σκιπίωνες άπο τον Βυ

ζαντινΌ ίστορικο άλλα για Ε::να άκόμη, οπως πιστεύω, άντιγραφικο σφάλμα'. 

Άπο τους Φαβίους, σύμφωνα με η1ν έξιστόρηση τοσ Άπαλειάτη, κατάγον

ται: α) Οί Σκηπίωνες ποu ifχουν σχέση με τοuς άγωνες τfίς Ρώμης έναντίον 

τής Καρχηδόνας (σ. 168,19-169,5)· β) Ό Άσιατικος Σκηπίων που νίκησε τον 

Άvτίοχο Γ' τον Μέγα (σ. 169,5-13)\ καi γ) ό Αiμίλιος Παύλος ποu νίκησε τον 

Περσέα (σ. 169,13-170,3). Και οί τρεΙς αύτες νοηματικες ένότητες, πέρα άπο 

το οτι αναφέρονται σε διαφορετικους τόπους καl γεγονότα, διακρίνονται 

μεταξύ τους έπειδη κάθε φορα είσάγονται με τη φρ. έκ τούrων\ πράγμα που 

άποκλείει τη σύγχυση άνάμεσά τους. 

ΜΕ τον πληθυνηκο οί Σκηπίωνες6 ύπονοοuνται προφανως δύο τουλάχιστον 

πρόσωπα καί, σύμφωνα με οσα εϊ'παμε, ό πληθυντικΌς αuτος άποκλείεται να 

καλύπτεται άπο τον Άφρικανο Σκηπίωνα (α' ένότητα) και aπο τον Άσιατικο 

1. χφ C, φ. 214'. Στο χφ Ε έλλείπει, έπειδfι είναι κολοβό, το κείμενο ποu μας άπασχολεϊ. 
2. Πολέμης, Μετάφραση, σ. 379, ύποσ. 317. 

3. Ώστόσο σφάλμα τού Άτταλειάτη μπορούμε νa έπισημάνουμε στfι σ. 79,1/2 δπου διαβά

ζουμε γιa τον Ρωμανο Δ' Διογένη: καί άξιον είδος κατά τον κωμικον τυραννίδος έmδεικνύμενος. 
Στfιν πραγματικότητα, βλ. Testimonia, δεν άναφέρεται σέ κάποιο χωρίο κωμωδίας, δσο ξέ

ρουμε τουλάχιστον σήμερα, άλλa έχει ύπόψη του το fragmentum 15 τού Εuριπίδη. 

4. Καi οχι τον Άντίοχο Δ' τον 'Επιφανή, δπως έσφαλμένα παραδίδει ό Άτταλειάτης. Βλ. Πο

λέμης, δ.π., σ. 381, ύποσ. 319. 

5. α) Έκ τούτων (δηλαδfι των Φαβίων) οί Σκηπίωνες ... (σ. 168,19)· β) Έκ τούτων, τών Φαβίων 

φημί, καiο Άσιατικος Σκηπίων (σ. 169,5/6)· γ) Έκ τούτων (δηλαδfι τών Φαβiων) ό Αiμίλιος Παύλος 

(σ. 169,13). 

6. 'Ιστορία, σ. 168,19. 
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Σκηπίωνα (β' ένότητα). Ή σύγχυση δεν ύφίσταται και ό πληθυντικΌς καλύ

πτεται με την προσθήκη του aρθρου ό, ποu έξέπεσε προφανως κατα τη διάρ

κεια τής άντιγραφfίς μεταξu των λ καi καi τiιν πόλιν (σ. 168,21), με την 

άναφορα δηλαδi] με τον τρόπο αuτο στον Σκηπίωνα Αiμιλιανο τον νεότερο. 

Ό Bekker άκολουθώντας το χφ C1 έκδίδει: ώς λfjρον εlνca τον Πακτωλον 
έκείνον καi Χρuσορρόαv, οί' rr)v rώv Λυδώv παραρρέοvrες yfjv χρuσοv rοίς pεύμασι 
παρασύρειν iστόρηνrαι2 • Στο σημείο αuτο δεν ifχουμε καμία έπέμβαση του Πο

λέμη οϋτε καi σχόλιό του, ένω ή Martin, παρόλο ποu σημειώνει στα Σχόλιά 
της δη ό ΠακτωλΌς καi ό Χρυσορρόας εiναι το 'ίδιο ποτάμι\ δέχεται καi αuτη 

την παράδοση τοσ χφ C. 
'Όπως εiναι γνωστό, με το ον ο μα Χρυσορρόας δεν ύπάρχει κάποιο ποτάμι, 

καi μάλιστα στη Λυδία. Πρόκειται για έπίθετο του Πακτωλού με το όποίο χα

ρακτηρίζεται το ποτάμι αuτο καi σε aλλα κείμενα τής μεσαιωνικής έλλη

νικης γραμματείας. 'Έτσι σε ενα άπο τα ποιήματα του Χριστοφόρου 

Μυτιληναίου διαβάζουμε: Πακτωλος 6Jφθης &λλος, JJ στεφηφόpε, (= Κωνσταν
τίνε Θ' Μονομάχε) I άλλ' ήv έκείνος, ώς λόγος, χρυσοpρόας, I σiι δ' ό κραrαιος ou 
μόvον χpυσοppόας I άλλa πλέον μάλισrα καi πμοppόας4 • και ό Θεόδωρος Πρό

δρομος σε [να άπο τα ποιήματά του μνημονεύει τον ΠακτωλΌ ώς xpvσoppόαv· 

διαβάζουμε: δος ήμίν ώς πρiν τον Λυδόν (=τον Πακτωλό) πάλιν βλέπειν I χρv
σορpόαν ρέονrα καi πλοvτοβpύτην5 • 'Άς προσθέσω οτι καi ό Μανουηλ Φιλής 

χαρακτηρίζει με το ϊ'διο έπίθετο τον Πακτωλό· γράφει: Πακrωλέ μου πότιμε καi 

χρvσορpόα6 • 

1. φ. 227'. Το χφ Ε δl;ν μας διασώζει το κείμενο στο σημεJ:ο αuτό. 

2. Άτταλειάτης, 'Ιστορία, σ. 273,22-274,1 ('Ιστορία, σ. 210,26-28). 

3. Martin, Ataliates, σ. 329, ύποσ. 6. 

4. Mitylenaios, Gedichte 55, στ. 1-4. 

5. Ε. Miller, Poesies inedites de Theodore Prodrome, Annuaire 17, 1883, σ. 26, στ. 58/59. 

6. Manuelis Philae, Carmina, ifκδ. Ε. Miller, Π, Paris 1857 (άνατύπ. Amsterdam 1967), σ. 229, 

στ. 29. 'Άς προσθέσω δτι ό ΠακτωλΟς άπο &λλους Βυζαντινοuς ποιητi;ς καi συγγραφείς χαρα

κτηρίζεται καi ώς χρυσεοδίνης, βλ. Κωνσταντίνος Μανασσής, Σύνοψις Χρονική, ifκδ. Ό. Λαμ

ψίδη, CFHB 36/1, στ. 6155 (6258 Βόννη), η χρυσοδiνης· βλ.]. Darrouzes, Les discours d'Euthyme 

Tornikes (1200-1205), REB 26, 1968,49-121, σ. 78· Chr. Walz, Rhetores Graecί, νοl. Ι, σ. 476,13, 

καi Theodori Ducae Lascaris, Epistulae, ifκδ. Ν. Festa, Firenze 1898, σ. 105,13. Πρβλ. Ήροδ. V 

101: καί έπi τον Πακτωλον ποταμόν, ος σφι ψfίγμα χρυσού καταφορέων έκ τού Τμώλου διά μέσης 

τfjς ά-γορfίς pέει· Σοφ., Φιλοκτ. 394: & τον μέyαν ΠακτωλΟν εvχpυσσν νέμεις. 
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'Άν στο χωρίο ποu μaς aπασχολεί, δεχτούμε οτι ό Μιχω1λ Άτταλειάτης 

είχε η1ν έσφαλμένη έντύπωση οτι πρόκειται για δύο διαφορετικό: ποτάμια 
(Πακτωλός, Χρυσορρόας) - πράγμα ποu το θεωρώ aπίθανο - τότε θa 

ίfγραφε πιθανότατα: τοvς Πακτωλον έκείνον καi Χpυσοppόαν fl τον Πακτωλον 
έκεiνον καi τον Χpυσοppόιχν. Πρόκειται γιa σφάλμα τοu aντιγραφέα τοu χφ C 
η του άντιγραφέα τοu προτύπου του. 'Έχοντας δηλαδη την έντύπωση οτι 

πρόκειται γιa δύο διαφορετικό: ποτάμια χρησιμοποίησε στη συνέχεια πλη

θυντικο άριθμο και εγραψε οί' άντι δς, πιχpιχρρέοντες άντι πιχριχρρέων και iστό

pηντιχι άντι iστόρητιχι. 

Τέλος, οτι δεν πρόκειται στην περίπτωσή μας γιa κάποιο aλλο ποτάμι 

ποu ίfφερε κι αuτο ένδεχομένως το έπίθ. χpυσορpόιχς, π.χ. ό Νεiλος 1 , το aπο

κλείει ρητa ή φ ρ. dιν τών Λυδών πιχpιχρpέοντες yfjν (χφ C)· ό Νείλος aλλωστε 
μνημονεύεται στη συνέχεια του κειμένου2 • 

Κpιnκο ύπόμνημιχ 

Γιa τη σύνταξη τοϋ κριτικού ύπομνήματός μου άκολούθησα τiς παρα

κάτω άρχές: 

α) Στις περιπτώσεις έκε1νες κατa τις όποιες ίfχοuμε έπεμβάσεις τού Bekker 
-ή ορθότητά τους έπιβεβαιώνεται και άπο το χφ Ε- χωρις ομως ή έπέμβαση 

νa δηλώνεται και στο κριτικο ύπόμνημα τής ίfκδοσης Βόννης, σημειώνω 

κάθε φορά: tacite Bekker3
• 

β) 'Αναφέρονται κάθε φορa οί προτάσεις καi έπεμβάσεις τών: Πολέμη4 καt 

MartinS, οπως και οί προτάσεις των Rockl6, Gregoire7 και Pertusi8• 

1. Βλ Άθήναιος 203c. 

2. 'Ιστορία, σ. 210,28-211,1: ούδέ νειλι;>α pεύμαrα ... παpεμεrpούνrο. 
3. Στiς περιπτώσεις αύτες δημιουργείται ή έντύπωση δτι πρόκειται για παραναγνώσεις 

«εiς το όρθόν» τού Brunet de Presle. 

4. Βλ Πολέμης, Μετάφραση. 

5. Βλ Martin, Ataliates. 

6. Βλ Rδckl, Studien. ΔΕν μνημονεύω τlς προτάσεις τού Rδckl, δταν αύτες στηρίζονται 

στο κείμενο τfjς Συνέχειας, δπως το γνώριζε άπο την έκδοσή του στο Corpus τfjς Βόννης. Πρό

τεινε π. χ. να γράψουμε: ήλικία μένrοι πάσα ('Ιστορία, σ. 84,15) άντl τού όρθού ( C Ε καl Συνέχεια, 

σ. 127,16) ή μέvrοι λεία πάσα, έπειδη στη Συνέχεια διάβαζε τότε (έκδ. Βόννη ς, σ. 671,5): ήλικία 

μένrοι πάσα. 

7. Βλ Gregoire, Traduction. 

8. Βλ Pertusi, Per la critica. 
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γ) Τέλος, δεν περιέλαβα στο κριτικό μου ύπόμνημα τa κοινό: ορθογραφικό: 

λάθη τών χφφ C1 και Ε, τa λάθη τονισμοu2 και τiς τυχον παραναγνώσεις καi 

παραλείψεις τών εως σήμερα έκδοτων τοϋ κειμένου3 • 

1. Για τα λάθη αύτά, βλ. Thurn, Textgeschichtliches. 

2. Βλ πιο πάνω, σ. LXXIV. 

3. "Ας προσθέσω δτι στον Πίνακα λέξεων σημειώνονται με πλάγια στοιχεία οί λέξεις ποu 

προτείνω για την άποκατάσταση τού κειμένου καl εlναι, δσο ξέρω, άμάρτuρες βλ. καl Index 

graecitatis, verba quae Attaliata, quantum scio, solus habet. 



ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 

Άντιστοιχία χωρίων ΜιχωΊλ Άτταλειάτη 

καi 

α) 'Ιωάννου Σκυλίτζη β) Συνέχειας 

γ) ΜιχωΊλ Ψελλού δ) Νικηφόρου Βρυεννίου 



'Αντιστοιχία χωρίων IXXXVII 

α) ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΑΛΕΙΑΤΗΣ 

7,11 (καi εi μι'ι διαβληθεiς) -19 (άπολώλει 'Ρωμαίοις) 

7.19 (Οι! μι) ν)- 25 

8,1-21 

8,26 (Ού πολv)- 9,5 (πίσnν) 

9,7 (έτri δε) -11 (καταyεραίρων) 

9,19 (Τοvς δε σνyyενετς)- 28 

10,9 (Μετa δi ταύτα)- 27 

11,1 (Tff δ' έπαύριον) -13,5 (άκριβωσάμενος) 

13,5 (Καi άνάyουσι)- 25 

13,26 (Όpθpιώτεpοv) 14,2 (άνοσιοvργήμαrος) 

14,2 (ί\λλ' ιj δίκη) 15 (εύερyπrίσαιτας) 

14,17-21 (άναyσpεύσνrαι) 

14,21 (Καiχpόνον)- 25 (φvyαδεvόμενον) 

15,4-6 (ύπήκοσν) 

15,6 ('Εξαίφνης)- 16,8 

16,9-12 (έyνωρίζεrο) 

16,12 (Έπεi δi)- 16 

16,17-17,21 

18,5- 24,23 

24,25-32,11 καi 35,9-17 

36,13 (Έν μι~)- 37,2 

37,10 38,4 

38,18-24 (πεpιyίνεσθαι) 

38,24 (Συνήψε)- 25 (άνάμεστον) 

40,13-41,3 

41,4-7 (σπουδήν) 

41,13 (Ε[ τ' άνενεyκοίίσα) -16 (έπέτρεψεν) 

41,23-42,12 (καταχρώμενον) 

42,12 (Τής oJv έζοuσίας)- 43,4 (το μελετώμενον) 
43,4 (Προ δε τούτων)- 11 (άπεστέρησε) 

43,11 ( Φόβος ούν)- 18 

44,3 (ΠροκαταλαβιJJν)- 26 (διαμαρτήσονrας) 

44,26 (Ήρίστευσε)- 45,3 

45,4- 46,21 (έπεκράτησε) 

47,3 (Καi τψ Γέρσνrι)- 22 

47,24- 48,2 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΥΛΠΖΗΣ (Σύνοψις 'Ιστοριών) 

406,92 (δπερ μαθιJJν)-407,50 

425,14 (έπεi δi)- 426,36 (Άλπεων) 

409,87-89 (τον rpόπov) καi 414,29-415,55 

416,61 (πλι'ιν ού)- 74 (διαδήμαn) 

417,84 (τέως δε)- 85 

416,74 (πρότερον)- 417,79 (στείλασα) 

417,95 (έδοζεν)- 418,17 

418,18 (έωθεν)- 35 (άνακομιδήν) 

418,35 (προσέδραμον)- 40 (άδελφff) 

418,40 (καi όρμήσανrες)- 420,73 

420,74/75 (ιίμέρας) κα\ 

420,79 (συναθροισθείσης)- 421,5 (έτους) 

420,75 (ή δε Ζωi))- 79 (παλάτια ν) καi 

422,9/10 (Θεοδώρα) 

423,33 (καi λοιπόν)- 36 (βασιλείας) 

423,49-54 (άποτομήν) 

425,3 - 428,92 (έyχεφίσανrες) 

428,92 (καί rι,u μiν βασιλεi) 3 

429,29- 430,34 

430,35 432,88 (χιλιάδας) 

438,77 (καi παρεστήσανrο)- 442,86 

455,32-459,85 καi 465,29-471,7 κα\ 471,14-473,63 

452,60-454,19 (τών Τούρκων) 

462,43-464,10 

476,44/45 (Γεωργίου) 

476,59 (οι! μήν yε)- 477,63 (άμοιροϋσι) 

476,45 (καi άφειδώς)- 58 (ri)ν aσθένειαν) 

477,78 (ό δε)- 478,87 (έκείθεv) 

478,89 (ι'ι ΖωιJ)/90 (rrjν ζιρήv) κα\ 

479,13 (πρσεβάλλετο) -17 

480,31-40 

486,1-487,21 (έπιβουλήν) καi 487,26 (καi πάσιν)- 33 

487,21 (τψ δε)- 23 (σπουδάσματος) καi 

487,34- 488,63 (άνοίας) 

488,63 (oi δε)- 489,78 

493,91 - 495,57 

495,59- 496,70 

497,19- 499,67 (ναού) 

499,67 (&yγελσν)- 500,83 (έπουράνιον) 

500,83 (άλλα τούτο)- 93 



LXXXVIII 

β) ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΑΛΕΙΑΤΗΣ 

48,3 (Καi πρόεισι) - 4 (μεγίστης) 

48,6 (στηλσγραφείται) - 14 (cΧπσδεδειχώς) 

48,14 (Καί τά) - 20 

48,22 - 49,24 (άvnβα{νσντας) 

49,28-29 

49,30 (ΚατιΧ δε) 50,6 (παραίνεσιν) 

50,6 ( Ού πσλiιν) - 51,2 

51,20- 53,4 

53,5- 12 

53,13- 54,22 

54,23-55,17 

55,18- 56,10 

56,11-14 (προςαι!τούς) 

57,3 (Το δ' aπο)- 21 (τιjν τιμήν) 

57,21 (Καί μέντοι)- 30 

καΙ 

58,15 (Τού δέ) -19 (έχcφίσατο) 

57,31-58,12 (παραδώσουσι) 

59,25 60,20 

60,21- 61,27 (γίνεσθαι) 

62,14 (το δε)- 63,12 

64,2 (Έπεί γάρ)- 68,14 (aπ«δσυσα) 

68,14 (Ό δε)- 22 

69,17 ('Όσοι δε)- 23 

69,24- 70,6 

71,15 -72,5 (περιληπτόν) 

72,10 (ΜετιΧ δέ)- 25 

72,26- 73,5 

73,6-13 

73,14-15 (oi παίδες) 

καi 

74,1-76,19 

73,15 (nρσκατησφαλίσθη)- 16 

73,17 ('Ήνyάρ)- 29 

76,20-27 (κρίματα) 

76,27 (Έδόκει)- 77,5 

77,6/7 (Διογένης) 

77,7 (Ούτοςyάρ)- 79,12 

79,14 (καί yάρ)- 21 (καθελείν) 

Είσαγωγη- Παράρτημα 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

Ioannes Skylitzes Continuatus 

103,2 (δόζαν ... γενναιότηrος) 
103,3 (αuτίκα)- 10 (aποδέδειχε) 

103,10 (Τιϊ τε)-15 

103,19 (Σκοπήσας) -104,17 (έλεuθεροϋν) 

104,18 (Οίίτω) -19 

104,21-25 

105,5 (Ταϋτα δέ)- 14 

105,15 106,2 

106,3-8 (aπεvεγκάμεvος) καi 106,19 (Γέγσνε)-22 

106,23 107,26 

108,1 - 109,3 (τψ μοναχικψ) 

109,19- 110,5 

111,9-12 (καi κοινόν) 

111,12 (Καί το) -19 (μάρτυρος) 

111,19 (ΜετιΧ δ Ξ) - 22 ( σκαιώρημα) 

111,22 \Ην)- 24 (μέλλοντα) 

111,24 (Ζηrrίσεως) 27 

112,1-16 

112,17- 113,13 (πεποιθήσεως) 

113,13 ('Ότε δι)) -115,17 (iρyασαμένου) 

115,23 (Ό δε)- 116,4 

116,5- 8 (ήζιώθησαν) 

116,11-15 (κίονας) 

116,15 (Τά όμοια)- 23 (μνημοvεvόμεvοι) 

116,23 (Τά αιίτά)- 117,5 

117,6-12 

117,24-118,5 (έ'ζ) 

119,5 -121,8 

118,10 (Μέλλων δέ)- 14 (δεδώκασιν) 

117,13-21 (τijς τιμfjς) 

121,9-12 (βουλή) 

140,25 (Πρότερον) - 141,6 

121,12 (διο καί)- 13 

121,14- 122,27 

124,24-125,3 

'Αντιστοιχία χωρίων 

80,12 (Διο)- 21 

80,22/23 (οί πολλοί) 

80,23 (Των γάρ)- 27 

80,28-81,13 (iζαρκεί) 

81,13 (Ό δέ) -17 (iφήψατο) 

81,22- 82,15 

82,17 (τούναντίον δέ)- 90,17 

91,15- 93,4 

93,13 (Διελθόντες) - 94,24 

95,11-96,21 (ήπήθησαv) 

96,21 (Τελευταίον)- 97,15 

97,16/17 (έζοδσν) 

καi 

97,20 (μέχρι τοϋ)- 98,26 

99,2 (Bofjς δέ) 100,6 

100,7- 27 

καΙ 

102,24 (καί μεταθέμεvος) - 28 

103,3 (Ώς γιΧρ) 18 

103,19- 105,4 

105,5 -106,3 

106,15 (Ταύτης ούν) -107,6 (cΧπέβαλον) 

107,15 (Μαθόντες)- 29 

107,30 - 108,3 

108,4- 109,29 (καθ' ιίμάς) 

109,29 (ί\λλά καi) - 110,4 

110,5 -111,10 

111,11- 113,16 (διατάζεις) 

113,16 (Διαπεραιωθέvτος)- 116,2 (τιfι βασιλεn 

116,9-18 (τοϋ λιμοϋ) 

116,18 (Τοϋτο yάρ) -117,2 (διεκωλύθησαv) 

117,7-118,9 

118,13 - 26 (το βύθιον) 

119,4 (φήμη τις) -120,18 

120,22 (Άναγκασθείς) - 121,10 (είσι) 

121,21 (Ού μήν)- 27 

καi 

122,2 ('Εν ταύηι)- 9 (συνέπεισαv) 

122,9 (Ό δέ)- 123,23 

123,27-125,23 (aποφοιτάν) 

125,25 (Το δέ)- 126,4 (κοπετόν) 

126,11 - 127,23 (ύπομvήσας) 

123,25 (&γεται)- 124,3 (υίείς) 

124,7 (Ώς δ' ούν)- 8 (οί πολλοι) 

124,10-16 (έχοντα) 

124,16 ('Ήρζατο)- 23 

125,4-7 (iφήψατο) 

125,7 (Σvνήχθησαv)- 126,1 (έπιτήδειον) 

126,4 (Τοvς yάρ) -131,12 

131,13 132,15 

132,16- 133,7 (έvαπέψvζαv) 

133,7 (Έζιόντος) -134,7 (ήπήθησαv) 

134,7 (Έν δέ)- 15 (παρέδωκεv) 

134,15 (Έν τψ) 135,13 (τaς λοφιάς) 

135,13 (Boijς) - 136,6 (iπηyyέλλετο) 

136,6 (Τριημερεύσας) -15 (άvεχώρησαv) 

136,15 (Ό δε)- 24 (ύπόθεσιν) 

136,24 (Των δε)- 137,13 (κύριοι) 

137,13 (ΤαιJΘ')- 27 

138,4 (Όδε) -17 (aπέβαλαν) 

138,17 (Οί δΞ) -139,1 (ληίζοντας) 

139,5- 7 

139,8 140,25 (ή μ! ν) 

141,12 (Ταύτα)- 21 (aσύμφορα) 

141,21 (Μεθ' ήμέρας) -142,7 

142,8- 143,19 (δηλώσει) 

143,19 (Αύτός δέ)- 144,22 (προμαχόμεvον) 

144,22 ('Άρας) - 24 

144,25 (Διεϊλε) -145,7 (διακεκώλvκε) 

145,7 (Παραλαβών)- 9 (λαβόντων) 

145,9 (ού καi)- 12 (προβαλλόμεvον) 

145,12 (Έν Οσ4J) -146,11 (δέσμιον) 

146,18 (ό δέ)- 24 (οιίκ ι]v) 

146,24 (Διά πάσης) -147,6 (παρέπεισαv) 

147,6 (Ό δε βασιλεiις) -148,9 (αι!rιfι) 

148,9 (Οίίπω)- 149,26 (συμμορίας) 

149,26 (Πολλοi)- 150,6 (κοπετόv) 

150,6 (Τόν δέ) -151,13 (iιπομvήσας) 

LXXXIX 



xc Είσαγωγη - Παράρτημα 

128,4 (Καi yάp)- 11 (σvστησάμενοι) 

128,11 (μόνην)- 12 

128,13 (έκεiθεv)- 129,4 

129,12 ('Έτεροι)- 18 

129,25- 133,15 (iyyίσαντος) 

134,4 (Έκπεμφθεiς) - 135,8 (άποκλαιόμενος) 

135,19 (Νόστου δέ)- 31 

137,5 (Έπιφοιrήσαντος)- 138,14 (έπίχειpα) 

138,14 (Πpοαχθεiς)- 139,4 

139,7 (Ό δε) -141,20 

141,21- 143,18 (αύτοίί) 

143,28 -144,14 (βασιλεύοντας) 

144,25 (Τέως)- 148,13 

148,14 152,20 

153,9 (Εiσελθόντος) - 154,10 (κατ' αύτούς) 

154,23 -157,26 

157,27 -159,8 

κ α\ 

160,14 161,29 

159,9- 160,13 

162,1-22 

162,23-30 

162,31 - 163,23 

167,3- 168,18 

185,9 (άλλά) - 14 (αύτόν) 

185,27- 187,27 

189,14 (άπfίν yάp) -190,18 

191,9 - 192,2 (συγχύσεως) 

192,6- 196,7 

201,7 ('Εν δi: τοiς)- 202,10 

202,11-17 

203,23 (Μισθοφσpικόν)- 204,3 (παρασκευής) 

204,27 (Διό καi)- 205,2 (Νίκαιαν) 

206,20 (Στpιmώτας) - 32 

207,3 (πολύ δε)- 23 (oi δοκιμώτατοι) 
208,2 (Καi τηνικαύτα)- 209,11 (θύοντα) 

209,14- 26 (πεποιθήσεως) 

210,23- 213,16 (άνεπέμπετο) 

217,19 ('Έn)- 218,21 

218,22- 221,14 (ένέχvpα) 

222,4 (Ίκανώτατος)- 224,19 (άντηλλάξατο) 

226,12 -227,22 

151,13 (Διεpωτήσαντος)- 21 

151,26 (δεξίωσιν)- 27 (τψ σουλτάνιι>) 

152,4 -13 

151,27 (Έσφάyησαν)- 152,3 

152,14- 153,21 (το Βυζάντιον) 

153,21 (Άvτ' έκείνου) -154,1 (άποκλαίομενος) 

154,1 (Νόστου δi:) - 9 (διοpυyfίναι) 

154,9 (Οϋς)- 15 (άφιλανθpώπως) 

154,15 (Πpοσενεχθεiς)- 25 (πpοσιτίπτοντα) 

155,6 - 156,18 

156,21 - 158,12 (έ'δοζε) 

158,12 (Διαβάς οδν)- 24 (&παντας) 

158,24 (τrjν έξ έκείνου)- 160,8 (τιμrJ) 

160,8 (ΤοιJ δε)- 161,3 

161,4-23 

162,1-12 (άπανθpωπότατον) 

166,14-26 

161,24-27 

166,27-167,3 

170,18-23 

171,1-25 

172,10 ~Ην δέ) -14 (αύτού) 

172,8 (Καi αύτίκα) -10 (έξαποστείλωσιν) 

172,14 (Τpίτην) -173,10 (πpάyματα) 

173,10 (ΚαiΝικηφόpος) -174,2 (έλειτούpyησε) 

174,14 (Έφpόνησε) -17 (τον Βpυέvνιον) 

174,17 (Τιμήσας δέ) -175,25 (είς 'Ραιδεστόν) 

175,25 (01 δε) -176,2 (πpοθυμούμεvος) 

176,15 - 19 (το πρόθυμον) 

176,19 ("Ων)- 21 

176,22-27 (κατακτήσασθαι) 

176,2 (Άποσταλεiς)- 5 

177,20-178,4 (άπασα) 

178,4 {Καi διαιpεθέντες) -178,23 (θύοντα) 

178,23 (Oiδi:)-179,1 

179,6-8 

179,9-11 

179,12- 180,7 (πpοηyόpευε) 

180,9 (Καi δή)- 181,8 

181,18 (Έπανέστησαν)- 20 

228,15- 229,2 (ιjπείyεrο) 

229,2 ('Ήδη δi:)- 231,6 {καταγώγιον) 

231,8-17 

231,18- 232,7 

232,8-19 

233,3-21 

234,9-237,17 

238,8 ('Άpτι) - 20 (έξεθέpισε) 

233,22- 234,8 

καi 

245,1-13 

Άντιστοιχία χωρίων 

182,15 21 (ήπείyεrο) 

182,22 - 183,28 

184,1-5 

184,6-12 

184,13-18 (αύτόμολοι) 

182,7 ('Ο δi:)- 10 

184,26-185,9 

185,10-14 

184,22-25 

XCI 



XCII 

γ) ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΑΛΕΙΑΤΗΣ 

8,1 -18 (έσpτάσας) 

8,18 (οiίτω)- 21 

καi 

8,24 (έκεiσε)- 25 (έναπέθετο) 

8,26 (Ού πολι!)- 9,5 (πίστιν) 

9,19 (Τσιiς δΞ)- 28 

10,21 (Τέως) - 27 

11,1- 12,26 (διηpπάζοvrο) 

12,26 ('tτεpσι) -13,25 

13,26- 14,16 

14,17- 21 (άναyοpεύσνται) 

15,6 ('Εξαίφνης)- 16,8 

16,17-17,21 

18,5- 24,23 (εiσεδέχθησαv) 

38,18- 25 (άνάμεστον) 

41,4- 8 

41,9- 13 (μικρόν) 

41,13 (Είr' άνενεyκοvσα)- 22 

41,23 -42,20 (πάpεpyov) 

42,20 (Έξ σύ)- 43,4 (το μελετώμενσv) 

καi 

43,11 (Φόβσς)-46,17 

47,24-28 (ένισταμένσυ) 

48,8 ( Φιλστiμσις)- 12 (άζισϊ) 

48,22 - 49,27 

49,28-53,4 

53,5-12 

53,13 - 54,22 

54,23 - 55,17 

56,11 - 57,11 

57,12 - 60,20 

60,21-62,4 

66,10- 69,23 

73,6-13 

73,14-16 

καi 

76,20- 80,21 

80,22-96,1 

Είσαγωγι'] - Παράρτημα 

ΜΙΧΑΗΛ ΨΕΛΛΟΣ (Χρονογραφία) 

Μ ιχαi]λ Δ' Χ Χ Χ !Χ -L 

LV 

XXI-XXIII καi 

Μιχαi]λΕ'V 

IX,Xll-XIV 

ΧΧΙ 

ΧΧΙΙ, XXV-XXX 

XXXVI-XXXVI! 

XXXVII!-L 

LI 

Κωνσταντίνος Θ' LXXVI, LXXVIII-LXXXVI 

XC-XCV 

Θεοδώρα 

Μιχαi]λc;' 

XCIX-CXXIII 

CLXXXV -CLXXXV!l 

CCI!-CCΠI 

Η! 

VI-VI!,IX 

ΧΙΧ-ΧΧΙ 

1!1-ΙΧ, XI-XIV 

'Ισαάκιος Κομνηνος XLII-XLIII 

XLV 

LIX-LXI! 

LXV 

LXVI 

LXVII-LXX 

LXXII-LXXXIII, LXXXIX καi 

Κωνσταντίνος Ι' ΧΙ!! 

11-IV, XIV-XV 

ΧΧΙΙ 

XVI-XIX 

ΧΧΙΙΙ 

XXVII 

Εύδοκία, 'Ρωμανος ΔΎ -ΙΧ καi 

'Ρωμανος Δ' Χ (1-12 ήπάτηται) 

ΧΙΙΙ 

'Αντιστοιχία χωρίων XCIII 

96,2 - 108,3 XV, XVI! 

111,3 126,18 (έyέvετσ) 

126,18 (Καi rfί μέν)- 128,16 

129,28 ('Ο yάp)- 130,26 

130,27 135,6 

135,7-31 

καi 

137,4- 139,4 

139,7 (Ό δέ) -10 (έλσyίζετο) 

XVIII-XXII 

XXVI 

XXIII-XXV καi XXVII-XXXI 

XXXII-XLI 

XLII-XLIII 

Μιχω1λ Ζ' III, 1-5 (είλετο) 



xcrv 

δ) ΜΙΧΑΗΛ ΑΠΑΛΕΙΑΤΗΣ 

54,26 (Κιχi μέχρι) - 55,7 

55,8 (Κιχi διιΧ τούτο)- 10 (βίον) 

κιχ\ 

55,14 (Αύτος)- 17 

55,10 (βασιλέα)- 14 (έχρημάτισεν) 

56,11-57,11 

73,12 (ζήσιχς) - 13 

73,14-15 (παίδες) 

108,4 109,10 

110,5-111,2 

115,23 (Καταφρονιίσας)- 116,18 (λψοu) 

119,1 (Tfj δ' έπιχύριοv)- 22 (ρημάτων) 

120,4 (Ζέοντος)-18 

123,7-126,18 (έyένεrο) 

129,12 ('Έτεροι)-18 

130,6 (Αvτη)-13 (τιμήν) 

130,13 (ΑλλιΧ) - 26 

130,27 132,20 

132,21 -133,10 

134,4 (Έκπεμφθεiς) -28 (κακών) 

134,28 (Τών δ' &λλων)-139,4 

139,21 (Αλλ' έ'μελλε)-141,6 (ιΧποδέων) 

141,21-142,19 

142,20-144,7 

144,8-11 (περιέβιχλλεν) 

144,25 (Τέως)- 30 (ε!χετο) 

κ α\ 

145,20-148,13 

148,14 -18 (χειρώσιχσθιχι) 

καi 

149,4 (Έπεi)- 9 (πόλεων) 

149,9 (Έν δε) -15 (ένέμιξεν) 

153,17 (Ό δέ γε)- 25 (κιχκοiς) 

153,29 (Δι!Χ τούτο) - 154,3 (το μέλλσν) 

154,3 (Όδέ) -13 (τιΧπράγματιχ) 

καi 

159,9-15 

159,16 (Είτα)- 160,13 

Είσαγωγi, - Παράρτημα 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΥΕΝΝΙΟΣ ('Ύλη ίστορίας) 

81,1-7 (άνάκτοριχ) 

83,15 (ιχι!τος)- 17 (ύπήγεrο) 

καi 

85,3 (έπεi)- 10 

81,7 (Φροντiς)- 83,16 (σχrϊμα) 

83,17 (Όδέyε)- 85,3 (άνιχπέφηνεν) 

85,11/12 (κατέλυσε) 

85,12 (διαδέχεται)- 14 (παισι} 

101,1-16 (όλίyοι) 

101,16 (Απιχχθεiς)- 103,8 

107,22-109,15 (Τούρκων) 

109,15 (Αλλ' οϋπω) -111,6 (ι)ν) 

111,6 (Σπεύδωv)- 113,18 

115,15-117,24 (οiκονομησάσης) 

117,24 (Έάλω)-119,1 (όλίγη) 

119,17 (Έπi)-24 (άρχήν) 

119,24 ('Έτι)-121,9 

καi 

123,9-125,15 

125,16-127,19 

127,20-129,5 

133,5 (Εuθiις ούν)-137,13 

137,14-141,4 

143,13 (Ό δέ)-145,2 

145,19 (Ό δε)-149,26 (aλίσκετιχι) 

167,3-173,3 

173,4-13 (ήξίου) 

177,14 (Ό δε βάρβαρος)- 181,14 (ό Ούpσέλιος) 

181,14 (Ό yοιίν ί\pτοiιχ) -18 

181,19-22 

183,2 (Ό δέ)- 5 (κατηνάyκιχζεν) 

183,16 (ί\παγyελθέντων)- 20 καi 185,8 

187,6 ('Άρτι) - 189,16 (χρήματα) 

195,8- 201,17 (όpyήν) 

163,24-164,14 (όρών) 

καi 

165,22 (Οί δέ)- 166,3 

186,20- 187,3 (&νεvθεν) 

κα\ 

189,14 (άmjν) -19 (σιχλεύοντιχ) 

189,26-190,9 (καταφαίνεται) 

κ α\ 

190,19-191,8 

192,10 (Τιμήσας) -17 (άποδοχfi) 

193,16-194,7 (έρωιjν) 

202,18-20 (aπτόμενος) 

καi 

203,7 (Οί δ') 21 (έδοκίμιχσαν) 

204,8-16 (rιχ σύμβολα) 

207,1 - 22 (ένδιατρίβονrος) 

208,24 (ΑλλιΧ)- 209,1 (έκτιναξάμενον) 

209,1 (τον δ' άπολοyοθετών) -13 

209,14- 210,22 

210,23- 212,28 

καi 

215,18-216,17 

218,22- 221,8 

221,9- 14 (ένέχυριχ) 

καi 

221,31- 224,5 

224,6 (Ό δε) -8 (ιjγνόησε) 

224,8 (Ταχέως)- 14 (συνιχντιjσουσιν) 

224,21 (Τέως)- 226,11 

228,15- 229,8 (σχεϊν) 

καi 

229,27 ('Όθεν)- 230,1 

230,2- 24 (άνάκτησιν) 

230,24 (Ό δέ)- 27 

230,28- 231,4 (καταγώγιον) 

233,3-21 

Άνηστοιχία χωρίων 

237,15-239,1 (έξήyιχyε) 

225,10-26 κα\ 227,1-17 

231,11-19 (&πιχνrες) 

233,3-11 (ταύτης) 

233,16-235,11 

xcv 

239,15/16 (ιjπείyεω) καi 239,23 (Ό βασιλεuς)-241,26 

243,1-18 (ύπεδiξαrο) 

243,17-245,5 (βουλής) 

249,3 (κιχi ό μένΗ (Θεομήτορος) 

255,18-24 

249,11-17 (παpασκεvήν) κα\ 251,18-22 

257,6-259,8 

259,9-16 (ομιλήσοντιχς) καi 259,23-265,7 (καrάpχοντσς) 

259,16 (είτα) 22 καi 265,7 (Τούτων ούν) -15 (έπαγό

μενος) καi 267,12-279,30 

279,31-33 (μηνύσοντιχς) 

281,27-283,3 (τον Βρυέννισν) καi 283,18-20 

283,21-26 καl285,1-7 (έγχειpίσιχντος) 

283,3 (τι;Ί τών Σχολών) -11 (όνομάζουσιν) 

285,10 (ό Κομνηνος)- 295,7 

295,13-297,4 (ένεχεipισιχν) 

297,18-23 (όνομάζετιχι) 

251,23-253,7 
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[Β. 3/4] 

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΦΩΝΗτΙΚΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ 

ΠΑΡΑ ΜΙΧΑΉΛ ΜΑΓΙΣΤΡΟΥ, ΒΕΣΤΟΥ ΚΑΙ 

ΚΡΠΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 

ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΝ ΒΟΤΑΝΕΙΑΤΗΝ 

5 Σu μέν, w θειότατε βασιλεu, π&σαν παιδείαν Ξν τε στρατιωτι-
κοίς οπλοις και μάχαις και στρατηγίαις παντοδαπαίς και άνδρα

γαθίαις και προ τijς βασιλείας έξησκηκwς και φιλάνθρωπος πdσι 

και γαληνος και παντος τύφου φαινόμενος ύψηλότερος, ποθει

νότατος έλογίζου καl τijς πρώτης καl βασιλικfjς άξίας έπάξιος. 

10 Βασιλεύσας δε ψήφ({) Θεού καl ίκεσί~ πάντων όμού καl συνθήκn 

των τα σα γινωσκόντων ύπερφυij προτερήματα, τον πλοuτον τfjς 

σfjς άγαθότητος ετι μάλλον τοίς πασιν έξέχεας άφθονώτατα, οσ({) 

και η1ν τιμi]ν ύπερτέρανliπεριεζώσω και πάντων έξοχωτέραν τn 
τοσ κράτους ύπεροχft. Ποικίλαις γαρ και παντοίαις τιμαίς καl δώ-

15 ροις καi άφθόνοις χαρίσμασι καi οσοις ούδε πάντες οί προ σού 

βασιλεύσαντες τοιJς έν τοίς χρόνοις αύτων άνθρώπους ήμείψαν

το, κατελάμπρυνας το ύπήκοον καi γέγονας τψ οντι των προ 

σού βασιλέων βασιλικώτερος, ώς καl τοσούτους πολεμίους καl 

τυράννους καθυποτάξας καl βίον έκ παίδων έχων των άνδραγα-

C 167', Ε 267' 

20 θημάτων το μέγεθος. 'Όθεν καl άγώνων ύπόθεσις I μεγίστη γέγο- Ε 268' 

νας τοίς περi λόγους έσπουδακόσιν είς το συγγράφειν των σων 

κατορθωμάτων το περιούσιον. Έπεi δε wσπερ τις όλυμπιονίκης 

σεαυτφ τα πάντα καθυπέταξας άκριβως καi ούδΕ:ν άφfjκας των 

έπαινουμένων έν κόσμ({) άκατόρθωτόν τε καi άνυπότακτον, είτα 

20/21 'Όθεν καi άγώνων ύπόθεσις ... εσπουδακόσιν: cf. Greg. Naz., Or. XLIII, PG 36,493Α: 
ύπόθεσιν άγώνων μεγίστην τοίς περi λόγους εσπουδακόσιν 

8 φαινόμενος C: γενόμενος Ε 9 καi' om. Ε 13 τft C: τi)ν Ε 15 δσοις scripsit Bekker: 
δσους CE 



4 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΎ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΎ 

καi προς η1ν έν τοίς λόγοις καi πόνοις ύψηλοτάτοις σπουδi]ν 

δλον ετρεψας σεαυτόν, ήμέρας μέν τοίς aθλοις καi τοίς των 

πραγμάτων οχλοις πονών καi ταίς φιλοτίμοις καi κοσμιωτάταις 

δημηγορίαις καi τοίς κοσμικοίς διατάγμασι καi διακοσμήμασι, 

5 νύκτωρ δέ τοίς λόγοις φιλοπονων καi κάλλος άμήχανον έαυτψ 

έξυφαίνων είς ένος κόσμου, η, τό γε άληθέστερον είπείν, ύπερ

κοσμίου δόξης συμπλήρωσιν, άλουργίδα τε καi στέφανον ούκ 

άποχρωντα τfjς βασιλείας ήγήσω παράσημα. Στέφανον δέ χαρί

των καi άλουργίδα ξενοπρεπfj δι' εύσεβείας καi φιλανθρωπίας 

10 καi άρετfjς δια παντος έπιδείκνυσαι καi τψ στέψαντί σε Θεψ 

κατα το δuνατον aνθρώπι.::ι γενέσθαι δμοιος πεpισπούδαστον 

iiργον πεποίησαι, ώς καi τfϊ άναγνώσει καi άσκήσει τών λόγων 

δικάζειν άρρεπως καi νομίμως καi πράττειν 11 a χρi] καi πaσιν 
ύποδεικνύειν aψευδές σύμβολον τα των νυκτερινών σου λόγων 

15 σπουδάσματα, καi ώς τας βίβλους άληθως περιέπεις καi τούτων 

έπιμελώς aκρο~, μείζονα λοιπον ήμίν τον άγώνα καi άκμαιότε-

[Β. 4/5] 

ρον τέθεικας, wστε n:pοφέρειν τι τών σων τοuτωνi λογικων 

σπουδασμάτων έπάξιον. Διa δη ταύτα I καί τινα δέλτον συντάξας Ε 268ν 
έκτων τφοσεχως τοις ήμετέροις χρόνοις γεγενημένων πράξεων 

20 εν τε πολέμοις καi μάχαις καi νίκαις καi ητταις καi πολεμικοiς 

κατορθώμασιν η άτυχήμασι, προσθεiς δε καi τας αίτίας κατα το 

δuνατον των οϋτω τετελεσμένων, ε'ίτα n:αρατείνας τον λόγον η 
καi έξαρτύσας ώς ένηδύσμασί τισι τοίς n:αρεμπίπτουσιν aπροό

πτως σημείοις, άρετάς τε καi κακίας των άρξάντων καi ήγεμο-

25 νικως ύπαρξάντων άναταξάμενος, συνεπιπλέξας δέ καi φυσικάς 

τινας τεχνολογίας καi ζι[>ων ίδέας άναφανείσας τοίς τότε και-

ροίς καi άπλως ποικίλη ν η να βίβλον wσπερ λειμωlνα τοίς aνθεσι c 168r 

βρύουσαν άποτερματίσας έπi έξηγήσει τούτων άπάντων (καi γαρ 

εί καi περi των ήμίν έγνωσμένων φθέγγεται, άλΛ ή των καινο-

30 πρεπων πραγμάτων χύσις ού βούλεται ταύτα σιγft παρελθείν καi 

3-5 ταίς φιλοτίμοις ... τοίς λόγοις φιλοπονών καi om. C 3 κοσμιωτάταις scripsi: κο

σμιωτάτοις Ε 8 άποχρώντα coni. Bekker: άποχρών τ C άποχρώντως Ε 13 άρρεπώς C: άρει

πρεπώς Ε άριπρεπώς Martin 14 σύμβολον Ε et scripsit Bekker: σύμβουλον C 16 
άκμαιότατον Ε 23 ένηδύσμασί C: έν ήδύσμασί Ε 24 άπροόπτως CE: άπροόπτοις tacite 

Bekker 

[Β. 5/6] ΙΣΤΟΡΙΑ 

είς λήθην τούτων τους aνθρώπους έλθείν ), ταύτη ν wσπερ τι καλ
λιέρημα καi δεξίωμα δουλικον τfi σfi φιλανθρωπίι;χ: καi φιλοχρί

στι.::ι σπουδfi άναφέρω καi άνατίθημι, ώς &ν τfi ταύτης κρίσει καi 

μεγαλοφuετ διαγνώσει διαιτηθfj τα καλώς 11 εχοντα καί, εί μή τι 
5 aλλο, τό γε πρόθυμον τfjς έμfjς δουλώσεώς τε και πίστεως 

εύπρόσδεκτον λογισθfj θυμίαμα τfj σft βασιλικωτάτn καi φιλαν

θρώπι.::ι μεγαλειότητι μετρεΊ:ν είδuίι;χ: μη τfj άξίι;χ: του διδομένου 

άλλα τfj διαθέσει καi πίστει του διδόντος το άνταπόδομα. 

5 

5 τό γε πρόθυμον τfjς έμfjς δοuλώσεως: cf. Eur., Med. 178: μή τοι τό γ' έμον πρόθυμον 6-8 

εuπρόσδεκτον λογισθfi ... το άνταπόδομα: cf. Diataxis, I. 100/101: τοuναντίον μετρών (i.e. ό 

Θεός) τfιν άντίδοσιν τοϋ διδομένου 

4 διαιτηθfi scripsi: διατεθ~ C διατεθfi Bekker διαιτηθώ Ε διατεθώσι Martin 



ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚΤΕΘΕΙΣΑ ΠΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ, 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ, ΚΡΠΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΗΛΟΥ, ΤΟΥ 

ΑΠΑΛΕΙΑΤΟΥ 

5 Το τής iστορίας χρfjμα πολλοίς των πάλαι σοφωv σποuδασθΕ:ν 

ou παρέργως, χρήσιμον ές τα μάλιστα κατεφάνη τQ βίψ, τοιJς 
των aρίστων καi μη τοιούτων βίους aνακαλύπτον καi πράξεις 

έπιφανε1ς εξ aνεπιλήπτου βουλής καi σπουδής διαγράφον και 

aδοξίας αό πάλιν εκ δυσβουλίας η όλιγωρίας των προεστώτων 
10 τοίς πράγμασιν, εξαιρέτως δε των cφχικιlν μεηόντων aξίαν, 

i5πως aλλοι μεν Ε:ξ Ε:πιμελοuς στρατηγίας προφανείς κινδύνους 

κατηγωνίσαντο καl δπως Ε'τεροι, τfjς νίκης f1δη προσμειδιaν 

έπειγομέvης αuτοΙς, διέφθειραν τό:ς έπi το κρείττον έλπίδας, μη 

συνετως χρησάμενοι τοίς έμπίπτουσι. ταυτα τοίνυν δια τής ίστο-

15 ρίας aπογυμνούμενα, πολλήν, ώς 11 εφαμεν, εiσενηνοχότα την 
χρησιμότητα, διδασκαλία σαφης χρηματίζοντα και pυθμος των 

μετέπειτα, προς μίμησιν aτεχνως Ε'λκοντα των εό διακεκριμέ
νων καl άποτροπην των aσυμβούλως καi δυσκλεως πεπραγμέ

νων έν πολέμοις καi μάχαις καi λοιποίς aναγκαιοτάτοις 

20 επιχειρήμασι καi προβλήμασι. Διο δη fiδοξε κaμοί, καίτοι μυρίαις 

cωχολίαις aλύονη περi το στρατόπεδον καi δικασηκοίς διαλό

γοις aεi περιδονουμένψ καl δσαι ~ραι τοίς έξ αύτων συγγράμ
μασι κάμνοντι, προσθήκην έμποιf]σαι τοίς πόνοις καi μικρΟ: άπα 

διαλαβείν βραχεί ηνι pήματι καl άπλοϊκQ, καθa προσήκει τοίς 

25 ίστορίας συγγράφουσιν, δη μη aγωνιστικος ό λόγος καi δια 

[Β. 7/8] 

5 a νoce Το usque ad p. 7,24 (δουκος) decipit codex Ε 9 ό:δοξίας tacite Bekker: εύδοξίας c 
17 ίΕλκοντα Bekker: ίΕλκον C 23 κάμνοντι Bekker: κάμνον τ C 

[Β. 8/9] ΙΣΤΟΡΙΑ 

τουτο μεθόδου προσδεόμενος τεχνικfjς, aλΛ ίστορικος καi δι
πλόης aπάσης καi άκαιρολογίας άνώτερος, περi ~ν ούκ άκοft καi 
μύθοις έτέρων παρέλαβαν, άλΛ ~ν αύτος αύτόπτης καi θεατης 
έχρημάτισα, 'ίνα μη λήθης βυθοίς δια τfjς του χρόνου παραρροf]ς 

5 τα λόγου καi <μνήμης) άξια συγχωσθείεν, άλλα την μνήμην άθά

νατον εχωσιν. 
'Άρτι τΟ: 'Ρωμαίων σκfjπτρα διέποντας του τfjς εύσεβους λή

ξεως βασιλέως Μιχαήλ, ψ πατρiς ή των Παφλαγόνων έγνωρί
ζετο έπαρχία, κατεπολεμήθη το των Άγαρηνων φυλον προς 

10 έσπέραν έν Σικελί~ ναυτικαΙς τε καi πεζικαt:ς 'Ρωμαίων 11 δυνά-
μεσι· καl εi μη διαβληθεlς περl τυραννίδος ό τιlν στρατηγίαν τι'Ζ>ν 
δλων εμπιστευθεlς Γεώργιος έκείνος ό Μανιάκης έκ μέσου γέ-

7 

γονε καl aλλοις aνετέθη τΟ: τοu πολέμου, κ&ν ύπο 'Ρωμαίοις 
έτέλει νυνi νfjσος οϋτω I μεγάλη καi περιβόητος καl πόλεσι πε- C 168v 

15 ριεζωσμένη μεγίσταις καi των άλλων χρηστων ούδενος άποδέ
ουσα. Νυν δε ό φθόνος καi τον άνδρα καi τaς πράξεις καi 
τοσούτον κατειργάσατο εργον· αiσχρως γcφ καl aγεννως βου
λευσαμένων των ϋστερον στρατηγων σuν αuτfi καi το πλείστον 
του στρατεύματος άπολώλει 'Ρωμαίοις. Ou μην δε άλλα κα! ο'ί 

20 ποτε σύμμαχοι καi τfjς iσοπολιτείας ήμίν συμμετέχοντες, ώς καl 
αύτfjς τfjς θρησκείας, Άλβανοi καi Λατίνοι, δσοι μετιΧ την έσπε-
ρίαν 'Ρώμην τοίς iταλικο1ς πλησιάζουσι μέρεσι, πολέμιοι παρα

λογώτατοι έχρημάτισαν έμπεπαρψνηκότος είς τον aρχοντα 
τούτων του τότε η1ν στρατηγίαν iθύνοντος Μιχαηλ δουκος I τοu Ε 26Ψ 

25 Δοκειανου. 

7 d. 12 mens. Apr. a. 1034 

4 λήθης βυθοίς: locus communis; ν. Ν. Τωμαδάκης, Άποθησαυρίσματα, 1. Βυθοι λήθης, 
Άθηνα ΞΔ', 1960,3-8 et 'Αθηνά ΞΖ', 1963/1964, 16-19 

3 έτέρων Brunet de Presle: έταίρων C 5 (μνήμης) addidi (cf. infra 198,10; ν. Herod. 1 prol. 
1-5; Manasses, Breν. Chron. 3308/9: λόγου και μνήμης aξιον και πρέπον ίστορείσθαι; Niceta Cho
niata 2,30-32: τα μνήμης και διηγήσεως &ξια) 21 μετa C: κατa prop. Gregoire 24 a νoce τοi32 

rursus incipit codex Ε 



8 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ {Β. 9/10/11} 

Άλλα περi μεν τούτων &λις Μυσοi δέ, οίς ίδικη προσηγορία 
το των Βουλγάρων καθέστηκεν δνομα, τηνικαυτα τοuς τfjς δου

λώσεως άποπτύσαντες χαλινοuς εiς άποστασίαν προκεχωρήκε

σαν καi τον βασιλέα περi nx έν Θεσσαλονίκη διατρίβοντα δρια 
5 καi μόνους τοuς έν τft αύλft σωματοφύλακας εχοντα, ώς δια φι

λίας παροδεύοντα γfjς, ίταμwς συνεδίωξαν. Έξαρτύσας δ' οδτος 

&μα τί(> είς την βασιλεύουσαν είσιέναι 11 τα περi τον πόλεμον 
εύθαρσως κα\. τfjς ένοχλούσης aσθενείας έπιλαθόμενος, κα\. γaρ 

jijν τοίς έπιληπτικοίς, ώς δέ τινες μελαγχολικοίς κάτοχος, 
10 θάττον έξ άπασων των Ε:παρχιων συνεστήσατο στρατιaν καi μετa 

των δυνάμεων τfj Σαρδικfj, τft νuν λεγομένη Τριαδίτζn, καi δι' 

αύτfjς τί() Ίλλυρικψ προσβαλών κατa κράτος τοuς άποστατήσαν

τας έτροπώσατο καi τιΊν χώραν αύτων, πολλιlν καi μεγάλην καi 

στενόπορον οuσαν καi χρόνοις πολλοίς άνταγωνιζομένην τοίς 
15 προ του βασιλευσι δια το δυσεξίτητον των έν αύτfj αύλώνων, 

ίσχυρως παρεστήσατο καi άθιγης εκείθεν άνέζευξε, τα Ε:ν ταύτη 

καταστησάμενος πράγματα καi τον έπιφανfj λαμπρως κατηγάγετο 

θρίαμβον καi άγωνα ίππικόν τε καi πεζικον έορτάσας οuτω δι' 

ολίγου τον Ε:νταυθα βίον κατέστρεψε, πολλα τfjς άρετfjς κατα-

20 λιπών είκονίσματα, ζήσας έν τfj βασιλείςι χρόνους έπτa καΙ. 

μfjνας ζ. 

Tfjς δε συζύγου τούτου καi βασιλίδας Ζωfjς Ε:ν τοίς I κατa Ε 269' 

νότον άνακτόροις Ε:πανελθούσης άπο των βορειοτέρων μερων 

τfjς πόλεως (έκεισε γaρ ό βασιλεuς περi την των άγίων Άναργύ-

25 ρων μονην τον χουν Ε:ναπέθετο) σύλλογος είχε την μεγαλόπο
λιν, καθa φιλεί ταίς μεταβολαίς των πραγμάτων Ε:γγίνεσθαι. Ού 

πολU το έν μέσψ καi. βασιλεuς άνηγορεύθη Μιχαήλ, ότου προ

aπελθόντος βασιλέως άδελφιδους, την καίσαρας 11 τύχην έκ πολ-

Ι a. 1040 19 d. 10 mens. Dec. a. 1041 27 d. 10 mens. Dec. a. 1041 

1 iδικη CE: εiδικη tacite Bekker 9 μελαγχολικής Ε 11 Τριαδίτζn coni. Brunet de Presle 
(cf. Skyl. Cont. 106,26): τραλίτζη CE 12 προσβαλwν scripsit Bekker: προσλαβwν CE 19 δι' 

CE: μετ' prop. Bekker όλίγου Ε et tacite Bekker: όλίγον C 20 καταλιπwν Ε et tacite Bekker: 
καταλειπwν C έπτό: Ε: ζ' C 21 μfjνας ζ' CE: μfjνας έπτό: tacite Martin 

{Β.11/12} ΙΣΤΟΡΙΑ 

λων ελκων χρόνων, είτα τfj άνακτορίσσn θέσει χρηματίσας υίός, 
καΙ. ορκοις φρικωδεστάτοις ού μέλανι άλΛ αϊματι άχράντψ του 

θεανθρώπου Λόγου καi. χειρ\. τοu μείζονος έν γεννητοίς γυ

ναικων Βαπτιστοu ένσεσημασμένοις άνόθευτον την προς αύτην 

5 τάχα βεβαιωσάμενος πίστιν. Καi jijν ό άνηρ έπi μεν τfjς προτέρας 
διαγωγfjς κακιζόμενος καi τοίς έπαινετως πολιτευομένοις μη 

συνταττόμενος, έπi δε τfjς βασιλικfjς άναβάσεως κα\. λίαν έγκω

μιαζόμενός τε καi σεμνυνόμενος, ο1α φιλοτίμως aρτι πρωτον 
uπερ τοuς προ αύτου βεβασιλευκότας τfj συγκλήτψ καi τοίς 

10 aλλοις προσφερόμενος ύπηκόοις, καi τιμαίς περιβλέπτοις καi 

άξιώμασι πλείστους δσους καταγεραίρων κα\. την εύνομίαν, 

ε'ίπερ τι aλλο, σπουδάζων άνεγερθfjναι και των άδικουμένων 

έκδικητης άναφαινόμενος άπαραίτητος καi δικαιοσύνην των 

aλλων άπάντων ύπεραίρων καi προτιμώμενος. 'Εξήγαγε γaρ κα\. 

15 τfjς χρονίας φρουράς τόν τε Κωνσταντίνον έκεt:νον τον Δαλασση-

9 

νόν, ώς uποπτον περi τfjς βασιλείας έν πύργψ άποκλει/σθέντα c 169' 

παρa τοu θείου αύτου, κα\. τον πατρίκιον έκε!:νον Γεώργιον τον 

Μανιάκην, δν καi τί() των μαγίστρων τετιμηκώς άξιώματι κατε-

πάνω 'Ιταλίας προεχειρίσατο. Τοuς I δε συγγενεις αύτου, πολλοuς Ε 270' 

20 μεν κα\. πλουσίους, φορτικοuς δε δοκουντας τί() βάρει των πρά

ξεων, aρδην έκ μέσου πεποίηκε, τον μεν έξάρχοντα τούτων 'Ιω

άννην μοναχον κα\. ορφανοτρόφον, δς την των πραγμάτων είχεν 
ώς 11 μεσοβασιλεuς διοίκησιν, άϊδίψ έλάσας φυγfj, τοuς δε λοι
ποuς άκμfjτας καi τον 1ουλον έπανθουντας, οuς δε καi προσ-

25 ήβους, έκτομίας άπεργασάμενος. Κα\. το γένος αύτου τουτον τον 

τρόπον καταστρέψας aφρονα ζfjλον προσφέρειν τοις συνετοίς 

εδοξεν' έψιλωμένον έαυτον τοσαύτης συγγενικfjς βοηθείας 

άπεργασάμενος. 

3/4 καi χειρi ... Βαπτιστοu: Mat. 11,11; cf. Greg. Naz., Or. XLIII, PG 36, 597Α 

4 ένσεσημαμένοις Ε 7 συνταττόμενος Ε: συνατπττόμενος C συναπτόμενος Bekker 12 εϊπερ 
τι λλλο CE: εϊπερ τις λλλος scήpsit Bekker 18 τψ Ε et tacite Bekker: το C άξιώματι Ε: Cιξιώματι 

καi C 19 αuτοu CE: αύrοu tacite Bekker 23 μεσοβασιλεός Ε: βασιλεuς C 24 προσfjβας C 26 
προφέρειν Ε 27 τοσαύrης συγγενικfjς Ε: τοσαύτης βοηθείας καi συγγενικfjς C τοσαύrης σπουδfjς 
καi an τοσαύτης Cιρωγfjς καi prop. Bekker τοσαύτης συνηθείας καi prop. Gregoire 



lO ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β.12/13} 

Άμέλει τοι και κατa η)ν θείαν και πάνδημον έορη)ν τfjς ύπερ

φυούς άναστάσεως Χριστού τού Θεού ήμων, fjτις Πάσχα σωτή

ριον τοίς όρθοδόξως δοξάζουσι διωνόμασται, τfjς βασιλικfjς 

εuτρεπιζομένης προόδου οί τfjς άγοράς προεξάρχοντες πέπλα 

5 σηρικa πολυτελως έξυφασμένα τfj γfj καταστρώσαντες άπ' 

αuτων των άνακτόρων μέχρι των τού σεβασμίου και μεγίστου 

ναού τfjς τοΟ Θεού Λόγου άγίας Σοφίας πυλων, έπι τούτοις τον 

βασιλέα μεηχ τfjς δορυφορούσης αuτον εuταξίας διελθείν φιλο

τίμως παρεσκευάκασι. Μετa δε ταύτα και κατa η)ν Νέαν Κυ-

10 ριακήν έφίππου τfjς προόδου γεγενημένης ύπερεπετάννυντο ί::>δε 
κάκείσε τa πολυτελή των ύφασμάτωv και τίμια και κόσμος 

aλλος χρυσQ καi άργύρ~ καταστράπτων συνεχως ύπερήρτητο 

και πάν το τfjς άγοράς στεφαvηφορούν και oiov έορτάζον χαρμό
συνά τινα και σωτηριώδη κατελαμπρύνετο· ή δε προπομπι) 

15 θαυμαση1 τQ οντι καi βασιλική, πανταχόθεν εύφημίαις συγκρο

τουμένη και χάρισι και παιανισμοίς I έξαιρομένη τfjς πόλεως, Ε 270V 

πλi]v Όσον on του συνήθους 11 πρωιαίτερον γενομένης τfjς προ

ελεύσεως Ε'κπληξις κατείχε τοuς συνετωτέρους των θεατων συμ

βαλόντας οπως προ τοσ κατασκευασθfjναι το θέατρον και 

20 πλησθfjναι τaς άγυιaς κατεσπουδασμένην ό βασιλεuς τι)ν πράο

δον έναπέδειξε· καi οίωνος ούκ άγαθος έδόκει το Ε'ξωρον. Τέως 

δε τον μεν βασιλέα αόθις ύποστρέψαvτα έκ τού μεγίστου ναού 
των κορυφαίων 'Αποστόλων εΊχε το παλάτιον μέγα φρονούντα 
τQ τυχείν τοιαύτης άποδοχfjς τε καi προπομπfjς, ηΊν δε δέσποι-

25 ναν προς η1ν έσπέραν ή Πρίγκηπας, νfjσος δε αϋτη τfjς βασιλευ

ούσης ού πόρρω, μελαμφορούσαν καi κεκαρμένην τaς τρίχας 

είσδέχεται. 

2 d. 11 mens. Apr. a. 1042 9 d. 18 mens. Apr. a. 1042 

21 καi οiωνος OUK άγαθος cf. Hom., Il. 12, 243: εΤς οίωνος aριστος άμύνεσθαι περi πάτρης 

5 σηρικa Ε et scripsit Bekker: συρικa C 6 μέχρι τών tacite Bekker: μέχρι τfjς CE 8 τfjς 
om. Ε 9 παρασκευάκασι Ε 10 έφίππου Ε et scripsit Bekker: έφ' ϊ'ππου C έπεριπετάν

νυντο c 14 κατελαμπρύνατε Ε 18 συμβαλόντας CE: συμβάλλοντας Bekker 19 το θέατρον 
καi πλησθfjναι om. Ε 27 είσδέχεται om. C 

[Β.13/14} ΙΣΤΟΡΙΑ 

Tfj δ' έπαύριον, Ε'τι τοίς πολλοίς άγνώστου καθεστωτος τού 

δράματος, φιλοτιμία περi των διηγημάτων τfjς παρελθούσης 
ήμέρας έγίνετο, τού μεν τάδε του δε τάδε θαυμαστικως έπιλέ

γοvτος και aλλου προφθάνειν έπειγομένου το παρεθεv και 

5 πάντων άποσεμνύνειν βουλομένων τa κράτιστα. Ώς δε κατέπτη 

τa τού πάθους τψ δήμ~ και περιέδραμεν ή φήμη τοuς περικύ

κλ~, εύθuς i]v iδείv άθρόον τi]ν έναντίαν μεταβολι)ν κατα
σχούσαν τοuς σύμπαντας, και άντεσηκώθη τοίς χαρμοσύνοις τa 

σκυθρωπά καi άντi τιμής καi φιλοtιμίας, iiν προς τον κρατούντα 

10 έδείκνυον, μίσος aσπονδον έξηγείρετο και aλλος aλλου θερμό
τερος εσπευδε γενέσθαι καi τfjς κατ' αύτοσ προκατάρξασθαι δυσ

μεvείας καi άναιδείας. Ταύτα μεμαθηκwς 11 ό βασιλεuς καi 

βουλόμενος καταστείλαι το φλεγμαίνον τού πάθους των Βυζαν-

11 

τίων, f'iγγραφόν τι ποιείται τούτοις κατa τον έπισημότερον Ε 271' 

15 τόπον τού φόρου έπαναγνωσθησόμενον, μεταφέρον τaς αίτίας 

έπi τi]v πεπονθυίαν, ώς αύτfjς τfjς βουλfjς προκαταρξαμένης, 

άvδρικώτεροv οιJτος το προβούλευμα κατειργάσατο, σκfjψιv 
πάντως έπi κακQ τής έαυτού κεφαλής προμηθούμενος ψευδεπί

πλαστοv, ϊvα περιτρέψn τaς των πεποvθότων ψυχaς καi δν ύπώ-

20 πτευε, διαδράσειε κίνδυνον. 'Έλαθε δε τον καπνον ύπεκκλίνων 

εiσβαλwν είς το πύρ. Τού γaρ πιττακίου άναπτυχθέντος πλείστος 

οχλος έπέρρευσεv εiς η1ν άκρόασιν και οuδε δευτέραν φωνiJv Ι 

τού άναγινώσκοντος προεμένου fjρξατο το πλήθος δίκην &γρι- c 169' 

αινομένης θαλάσσης έξοιδούσθαί τε και οiον κυμαίνεσθαι. Καί 
25 τις πρωτος των aλλων ύβριστικι)ν φωνi]ν άφιεiς και λίθου 

βολi]ν έπαφήκε σuν τfj φωνfj. Αύτίκα οδν το περικεχυμένον 
πλfjθος έκεισε, wσπερ ύφ' ήγεμόνι τψδε τψ δημοτικψ στρατη-

1 d. 19 mens. Apr. a. 1042 

20/21 'Έλαθε ... είς το πύρ: cf. Plat., Resp. 569b: καi το λεγόμενον, ό δfjμος φεύγων aν κα

πνον δουλείας έλευθέρως είς πύρ δούλων δεσποτείας aν έμπεπτωκwς ε!η; CPG Apost. !Χ 59'; 

Diogen. VIII 45; Greg. Cypr. Mosqu. ΠΙ 76; Macar. VIII 42; Karathanasis 195 

2 δράματος Ε: πράγματος c 8 χαρμοσύνοVς c 20 καπνον ΕΡ' 23 το om. Ε 



12 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΎ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ {Β.14/15) 

γούμενον, την όμοίαν γνώμην καi γλωτταν έξέρρηξε· καl κατα 

του έπάρχου μετα βοfjς καi aλαλαγμων έξορμήσαντες οί παρόν

τες, ώς εiχον θυμού καl όργfjς, καl τaς των έμπόρων καταστρέ
ψαντες κραββατίνας δπλοις aγχεμάχοις τούτοις κατa των τfjς 

5 βασιλικfjς μοίρας καi των έπαρχικων κατεχρήσαντο. Καi τούτους 

aρδην καταβαλόντες καi φυγείν αίσχρως αναγκάσαντες ού διε

σκεδάσθησαν, οΤα τα του συμμιγοΟς πλήθους καΙ. χηρεύοντος 
aρχηγού, 11 αΛΛ. wσπερ aνωθεν στρατηγούμενοι γενναιοτέροις 

βουλεύμασι προς το καρτερώτερον ανελάμβαναν έαυτοuς καi 

10 προσθήκην έκάlστης wρας έκτων συρρεόντων έλάμβανον. Το δέ Ε 271V 

κεφάλαιον τfjς βουλfjς, μη ένδοι3ναι μηδέ μαλακισθfjναί τι καl 

aναβεβλημένον παθείν, aλλα τον aχάριστον καi αγνώμονα περi 

η)ν εύεργέτιν καi aδικίαν κατα των φρικωδεστάτων δρκων πε

ποιηκότα τfjς aρχfjς καθελείν ώς aλιτήριον καi ταύτης ανάξιον. 

15 Βο1) δέ τούτοις ούκ aσημος το ποιητέον έπέτρεπε. Καi οί μέν τας 

φρουρας καθελόντες τοuς φυλακίτας των δεσμων ήλευθέρουν 

καi κοινωνοuς εποιοι3ντο τfjς διεγέρσεως καl τfjς επιτετραμμέ

νης αύτοίς ενδιαθέτοις όρμαίς εκδικήσεως, οί δε τα ανάκτορα 

κατελάμβαναν καΙ. πόλεμον πολιτικον aνερρίπιζον. 'Άλλοι τας 

20 οίκίας των κατa γένος προσηκόντων τψ βασιλεί καi μεγάλα δυ

ναμένων τψ κατ' εκείνο καιρού περιστοιχίσαντες εξ έφόδου 

κατήρειπον καl τον πλοuτον, πολλοίς aδικήμασι καi στεναγμοίς 

πενήτων aποτεθησαυρισμένον, έξήντλουν. Ούδέ ναοi καl σε

μνεία παρ' αύτών πολυτελως καi πλουσίως ανεγερθέντα φειδοuς 

25 ήξίωντο, έλαφυραγωγοΟντο δέ καi αύτα καi ώς έναγfj έβεβή

λωντό τε καi διηρπάζοντο. 'Έτεροι κατa το τέμενος τfjς τοu Θεοu 

Λόγου άγίας Σοφίας εiσρεύσαντες τον πατριάρχην αύτον τ1)ν ίε

ραρχικην στολf]ν aμπεχόμενον κατεβίβασαν, έκβιαζόμενοι την 

1/2 κατa τοu έπάρχου: i.e. patricius Anastasius, ν. Scylitzes 418, 30 27 τον πατριάρχην 
αύτον: i.e. Alexius Studites (1025-20/2/1043) 

4 κραμβατίνας Ε 6 καταβαλόντες Ε et scripsit Bekker: καταβαλλόντες C 7 χηρεύον
τος Ε: χηρεύον τ C χηρεύοvτα coni. Bekker 15 το om. Ε 17 τfjς2 Ε et tacite Bekker: τοίς c 
21 περιστοιχήσαντες E•c 25 έβεβήλωντό τε Ε et tacite Bekker: έβέβηλον τότε C 

{B.lS/16/17) ΙΣΤΟΡΙΑ 

κληρονόμον καi δέσποιναν μη περιιδείν τa εσχατα πάσχουσαν 

αδίκως παρa του έπεισάκτου καi αντi τfjς μεγίστης εύεργεσίας 11 

ϋβριν παθοuσαν aνήκεστον. 'Έσχον οδν τοu δικαίου τούτου συλ
λήπτορα ζήλου καi τον άγιώτατον τούτον aνδρα. 'Αλέξιος fiν, ό 

13 

5 προ τοu την μοναχικην πολιτείαν ajκριβωσάμενος. Καi aνά- Ε 272r 

γουσι, γνώμn καί τινων των έν τέλει, την όμαίμονα τfjς παθού-

σης δεσποίνης, Θεοδώρα ταύτn το ονομα, έξ ένος των Πετρίων, 

έν ψ χρόνοις πολλοίς iδιωτικως μονονουχi έβιότευσε. Πείθουσι 
γcφ αύτην γυναικείας αίδοΟς καi aσθενείας έπιλαθέσθαι καi 

10 τούτοις ακολουθfjσαι παρασκευfjς οϋτω καi γνώμης ffχουσι, 

πάντα pc,χδίως ο!σειν καi ταύτης προκινδυνεuσαι καi τfjς αύτα

δέλφης αύτfjς καi φόβου παντος aπαλλάξαι καi κινδύνου του 

πολεμήτορος. Έποχηθείσα τοίνυν έφ' 'ίππον πρόεισι, δορυφορου

μένη λαμπρως μυριάνδροις δπλοις καi φυλακαίς aκαθαιρέτοις 

15 περιειλημμένη καi προκατειλημμένη τάς διεξόδους όμοίως, δια 

μέσης τfjς πόλεως, παρa πάντων εύφημουμένη καi προτρεπο

μένη μη ένδοuναι προς το αγώνισμα καi τi]ν του aναιρέτου κα

θαίρεσιν. Διασωθείσα οδν προς τον περιβόητον καi θείον ναόν, 
έσπέρας οuσης βαθείας aνεισιν είς τaς του πατριάρχου διαγωγaς 

20 καl τψ πλήθει τaς οψεις αύτfjς είς τον ναον έπαφίησι. Καl παρ' 

έκείνων ετι παρεγγυηθείσα θαρρείν οuτω διανυκτερεύει, συγ

καλεlσαμένη πάντας τους έν τέλει ταχέως καΙ. παντος ψιλώσασα c 170r 

τον aντικείμενον βασιλείας δυνάμεως, aρχάς τε εύθuς λαμπρaς 

καl aγορανομικaς αποδείξασα καi το κράτος τfjς βασιλείας δε-

25 ξιως περιζωσαμένη. 11 

Όρθριώτερον δέ προσβαλόντων τοίς aνακτόροις στρατιω

τικων aνδρων I καi γενναίων μετa pοίζου πολλοΟ καl βοfjς καl Ε 272v 

ήχfjς σαλπίγγων τε καi βυκίνων, wσπερ τυφωνι βληθεiς ό βασι-

λεuς τψ έξαισίι.μ τfjς ταραχfjς, των ανακτόρων έκδυς φυγας 

30 ψχετο διαπόντιος εiς την τοΟ Στουδίου μονην καi περιεχόμενος 

6 γνώμην Ε 7 ταύτης Ε 14 οπλοις CE: οχλοις prop. Bekker 20 post πλΙ1θει deest 
nescio quid Bekker (σuν) τ4J πλήθει prop. Pertusi 23 βασιλείας Ε: βασιλ' C βασιλέα coni. 
Bekker 24 βασιλείας Ε et tacite Bekker: βασιλ' C 25 περιζωσαμέvη Ε: περιεζωσιψένη C 
περιεζωσμένη Bekker 



14 ΜΙΧΑΉΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β.17/18) 

τών άδύτων άπαθης έφιλονείκει συντηρηθfjναι και μη δίκας 
δοuναι του άνοσιουργήματος. ΆλΧ η δίκη την καταδίκην αύτψ 

ούκ είς μακραν άνεβάλετο. 'Άπαντες γαρ βρύχοντες κατ' αύτοΟ 

είσήλασαν εiς το ίερον και βί<;t τοuτον έκτος έλκύσαντες ήμιόν({> 

5 τών εύτελεστέρων καl ταπεινών φόρτον τοuτον ηθέασι καταγέ

λαστον. Καi aχρι τοΟ Σίγματος φθάσαντος, δόγμα κατεφοίτησε 
τfjς αύγούστης την πήρωσιν τών όφθαλμών αύτοΟ και τοΟ πα

τραδέλφου αύτοΟ τοΟ νωβελλισίμου αύτίκα έγκελευόμενον· 

συνfjν γαρ καl οδτος αύτψ, σύμβουλος aμα και συλλήπτωρ καl 
10 τfjς οίκτρaς ταύτης τύχης κοινωνΌς καθιστάμενος. Κατενεχθέν

τες οδν τών ήμιόνων άτίμως, πάντων όρώντων, τας κόρας τών 

όφθαλμών έκεντήθησαν. Καi συναποβάλλουσι τaς οψεις τfί βα
σιλεί<;t και μοναχικfi παραδίδονται βιοτfi, διήγημα γενόμενοι 
σκυθρωπον τοίς μετέπειτα, και προς το κρείποv επανόρθωσις 

15 τών άγνωμονείν έθελόντων προς τοuς εύεργετήσαντας. Έβασί
λευσε δf. ό ΜιχωΊλ οδτος μfjνας μόνους πέντε. 

Tfjς δf. δεσποίνης έκ τfjς ύπερορίας έπαvελθούσης καi ηΊν βα

σιλείαν αύθις άναλαβούσης, συνέρχεται ταύτη και ή 11 όμαίμων 
έκ τοΟ ναοu καi γίνεται συμjφυ'i:α καi άλληλουχία wσπερ του Ε 273r 

20 αϊματος οϋτω δη καl τfjς κατα την βασιλείαν κοινωνικfjς διαθέ
σεως, καi αύτοκράτορες aμφω θαυμασίως άναγορεύονται. Καi 

χρόνον τινα δι' έαυτών iθύνασαι την άρχήν, τfjς ύπερορίας άνα

καλοuνται Κωvσταντίvον τον Μονομάχον, άριστοκρατικον 

avδρα καi θρέμμα τfjς πόλεως, ϋποπτον δε οντα διa την άρχην 
25 καi δια τουτο παρα τών πρώην κρατούντων φυγαδευόμενον. Καl 

7/8 καi τοσ πατραδέλφου α\ποΟ: i.e. nobellisimns Constantinns 13 καi μοναχικft ... βιοτft: 
in monasterio των Έλεγμων, ν. Scylitzes 421,4 

12 d. 20 mens. Apr. a. 1042 18 d. 21 mens. Apr. a. 1042 21 d. 21 mens. Apr. a. 1042 22 

d.12 mens.jun. a.l042 

1 άπαθijς Ε et tacite Bekker: άπαθεiς C έφιλονείκει Ε et tacite Bekker: έφιλονίκει C 7 
πείρωσιν Ε 10 ταύτης τύχης Rosenstein: ταύτης om. Ε τύχης om. C 12 τft βασιλείςι Ε et 
tacite Bekker: τfjς βασιλείας C 19 έκτο Ο Ε: έκτος C 

[B.lB/19) ΙΣΤΟΡΙΑ 

παραχωρεί πάλιν τfjς συζυγίας ή Θεοδώρα τfί αύταδέλφn Ζωfί 

και τον aζυγα βίον αίρείται, δν έκ παίδων και μέχρι γήρως καi 

τfjς έσχάτης ή μέρας έξήσκησεν. 

Εύεργετικώτατος δf. τών προβεβασιλευκότων ό Μονομάχος 

5 άποδειχθεiς καl πάντας σχεδΌν βασιλικοίς άξιώμασι καi δωρή

μασι φιλοτίμοις άποσεμνύνας, ήγάθυνε το ύπήκοον. 'Εξαίφνης 

δf. νέφος έκ τfjς έσπέρας έγείρεται τετριγος καi όλέθριον καi πανω

λεθρίαν αύτψ καi τfjς βασιλείας άπέλασιν άπειλοuν, άνηρ 

αίμοχαρης καi γενναίος, ό προμνημονευθεις Γεώργιος, ψ Μα-
10 νιάκης έπώνυμον, έκ τfjς ίταλικfjς ό:ρχfjς έπαναστας μετα τών 

έκείσε συvόντων στρατιωτών 'Ρωμαίων καΙ Άλβαvών, δια πα

ρόρασιν του βασιλέως άνιαθεiς και προηγησαμένας ίfχθρας μετ' 

αύτοΟ δεδιώς. Καi τα μf.ν λοιπa τών συναντησάντων στρατεύ

ματα συνετάραξε καi κατέβαλε, προ δύο δf. τfjς Θεσσαλονίκης 

15 

15 ή μερών στρατοπεδευσάμενος περι δείλην όψίαν προσβάλλει τψ 

μεjγίστ({> βασιλικψ στρατοπέδψ 11 καi γαρ ilν έξεστρατευμένος ό Ε 273ν 
παρα βασιλέως άποσταλεiς μετα τών pωμαϊκών δυνάμεων είς 

άντιπαράταξιν. Καi πολλα δράσας τοίς βασιλικοίς στρατιώταις 

και καταπλήξας τfi άνυποίστ({> τούτου φορ~ και ταίς οiκειοχεί-

20 ροις πληγαίς (καl γαρ οδτος του πλήθους προεπολέμει τε και 
προεκινδύνευε καi ούκ ilν δς τψ φασγάνψ τούτου τραυματισθεiς 
ού τψ ήμίσει καl πλείονι περιερρήγνυτο σώματι· τοιουτος άκατα

γώνιστος καl σταθηρος έγινώσκετο, μέγας όμοΟ καl εύρύνωτος 

καi την οψιν φοβερΌς καθιστάμενος κάν ταίς βουλαίς διαφέ-

25 ρ ων), καi κατορθώσαι την νίκην ijδη τότε I καταληφθεiς καi C 170ν 
παρα τών πλείστων έναντίων έπευφημούμενος, έπi τέλει τών 

άγώνων του ϊππου αύτομάτως κατέρρευσεν, οiα τα του Θεοu κρί-

6/7 'Εξαίφνης ... τετριγος καi όλέθριον: cf. Greg. Naz., Or. XLIII, PG 36, 536c 27 οία τα το Ο 
Θεοσ κρίματα: Rom. 2,3 et 11,33 

2 καi3 om. C 4 εύεργετικώτατος scripsi: εύεργετηκώτατος Ε εύεργετικώττ C εύεργετι
κώτερος coni. Bekker των προβεβασιλευκότων Ε: τοu προβεβασιλευκότος C 19 τα'ίς scripsit 
Martin: το'ίς CE 23 εύρύνωτος Ε et scripsit Bekker: εύρόνωτος C 25 καταληφθεiς Ε: κα
ταλειφθεiς C ύποληφθεiς prop. Bekker 27 τα om. Ε 



16 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΎ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΎ [Β.19/20) 

ματα, καl. άθιγf]ς εκειτο, σκαιωρίαν εtναι το πρaγμα τών άντιθέ
των οίομένων καl. σόφισμα. Ώς δε παρεγυμνούτο το άληθές, 

εκδραμόντες πολλοι κείμενον αύτον επ' εδάφους κατέλαβαν, 

αϊματι διάβροχον και καιρίαν €χ ον τα κατa τfjς πλευρaς. Tfi πτώ-
5 σει τοίνυν αύτου τών άμφ' αύτον διασκεδασθέντων και παλιν

τρόπου γενομένης τfjς νίκης, επανfjλθον οί του βασιλέως χαρ~ 

και φόβψ διηγηματικώς συνεχόμενοι· τι{) προτερήματι γaρ μη 

επαιρόμενοι το παν τfi θείι;ι: δεξι~ έπεγράφοντο. 

Θριαμβεύσας δε ό τfιν ήγεμονίαν εσχηκwς του πολέμου 11 σε-
10 βαστοφόρος Στέφανος διa τfjς άγορaς, τa πρώτα παρa τι{) βασι-

λεί I μετa πολλfjς της λαμπρότητας εσχηκε καi ζηλωτος πaσι και Ε 274r 

περισπούδαστος εγνωρίζετο. Έπει δε τa της δεσποτικης εύδαι

μονίας άβέβαια, διαβληθεις και ούτος ώς ε1η μελετών επιβου-
λήν, ύπερορίαν αύτίκα και δήμευσιν καl άπόκαρσιν κατεκρίθη· 

15 καi ό τών οίκειοτάτων αύτ<{) εiς, ψ καi το κράτος μέλλειν περι
θείναι κατηγορείτο, τών όφθαλμών μετ' όλίγον εστέρητο. 

Άπαλλαγεlς οί'ίν ό βασιλειJς της τοσαύτης φροντίδας εiς έτέ
ραν αί'ίθις άνάγκην ενέπεσε. Πόλεμος γaρ άλλόφυλος ναυτικΌς 
aχρι της Προποντίδας τf]ν βασιλίδα κατέλαβε, πλοίων pωσικών 

20 τών τετρακοσίων ούκ άποδεόντων επιρραξάντων αύτfi, κατα

φράκτων οπλοις τε καi πολεμικfi έμπειρίςι: καi πλήθει τών έν 

αύτοίς εiσπλεόντων. Κα! κατείχε φόβος τf]ν Βύζαντος ούκ ελά

χιστος διa το άπαράσκευον έκ τfjς άπροόπτου τού εθνους έπιδη-

15/16 καi ό τών οiκειοτάτων αύτ<j) είς: i.e. Leo patricius et dux Melitenes, ν. Scylitzes 430, 

31-34 

l3 a. 1043 18 ωens.jul. a. 1043 

8 το πdν τιϊ θείιt δεξι~ έπεγράφοντο: cf. Ps. 19(20) 7: έν δυναστείαις ή σωτηρία τής δεξιάς 

αύτοu; Greg. Nyss., Contra Eunomium, PG 45, 720c: δεξιaν τοu πατρος η1ν το Ο Θεοu λέγομεν 

δύναμιν et al. 

2 παρεγ[υ]μνοuντο C 5 διασκεδασθέντων Ε et Brunet de Presle: διασκεδασθέντα C 9/10 
στέφανος σεβαστοφόρος Ε 15 περιθείν Ε 16 έστέρητο Ε: έστέρητ C έστέρηται coni. Bekker 

19 κατέλαβε C: κατέλα Ε 23 άπερίσκευον ΕΡ' 

[Β. 20/21) ΙΣΤΟΡΙΑ 

μίας. 'Όμως τa παρατυχόντα μακρa πλοία καl. λοιπaς έτέρας ναΌς 

πολεμικaς ό βασιλεuς συστησάμενος καl. πεζικfi δυνάμει τοuς πα

ρακειμένους αίγιαλοuς συμπεριλαβών, καl. προσθήκην έκάστοτε 

της πεζικης καl ναυτικfjς iσχύος λαμβανούσης διa γραμμάτων 

5 φοιτώντων είς τaς κατa χώραν ήγεμονίας, εν ήμέρςι: πρώτη τfjς 

έβδομάδος, flν Κυριακf]ν ό χριστιανικώτατος οtδε λαος εκ τfjς 

17 

τού Κυρίου ήμών άναστάσεως, εκτάξας aμφω τaς δυνάμεις, 

άνfjλθε γaρ καl. 11 αύτος μετa τfjς βασιλικfjς νεwς και το ένυάλιον 
άλαλάξαι προστάξας έπfjλθε τοίς έναντίοις, I τaς πρφρας λελαμ- Ε 274v 

10 πρυσμένας εχων τών οίκείων νεών τι{) μηδικ<{) πυρί· και συρρα

γεiς τούτοις φυγείν κατηνάγκασε, πολλaς μΕ:v των νεwν 

κατακαύσας πυρί, aλλας αύτάνδρους καταβαλwν τQ βυθQ, τινaς 

δ' αύτοίς πλωτfjρσι κεκρατηκώς. Ήρίστευσε δετών λοιπwν άπάν

των στρατιωτών μείζον ό μάγιστρος έκείνος Βασίλειος ό Θεο-

15 δωροκάνος, άνηρ έπίδοξος τa πολεμικa και τaς πράξεις 

έπιφανιlς κατά γε την flπειρον. Τότε δε θυμ<{) ζέσας, είς μίαν τών 

pωμαϊκών νεών aναβaς και προσραγεiς pωσικfi, εvοπλος είς 

αύτιlν έπεπήδησε και μόνος προς aπαντας τοuς πλωτfjρας συ

στησάμεvος πόλεμον, καταπληξάμενος τfi δυνάμει, οσους μα-

20 χαίρω; εργον ούκ έναπέδειξε, τfi θαλάσσn βαλείν έαυτοιJς 

έβιάσατο. 

Οϋτω καl ταύτην τf]ν μάχην κατορθώσας ό βασιλειJς ήσυχίαν 

ήγε και τών πολιτικών πραγμάτων ήδέως Ο:vτείχετο, μουσείον 
τfjς νομοθετικfjς Ο:ναγείρας και νομοφύλακα προστησάμενος 

25 άλλa και τού τfjς φιλοσοφίας ούρανοβάμονος έπεμελήθη μαθή-

ματος πρόεδρον τών φιλοσόφων προχειρισάμενος aνδρα τών 

καθ' ήμας διαφέροντα γνώσει, και τοuς νέους προς aσκησιν τών 

σοφών λόγων και μαθημάτων προύτρέψατο σuν τι{) εύμαρεί τών 

διδασκάλων και γερών τούτους εν τι{) Ι δημηγορείν βασιλικων c 1πr 

8/9 καi το ένυάλιον άλαλάξαι προστάξας: cf. Xen., Anab. 5, 2, 14 et al. 16 θυμ<j) ζέσας: 
cf. Soph., Oed. Col. 434: όπηνίκ' έζει θυμός; Greg. Naz., ep. 48,5: fl τ<j) θυμ<j) ζέσας; ν. etiam Or. 

XLIII, PG 36,553°; 5606 

16 έπιφανι)ς Ε et scripsit Bekker: έπιφανεiς C 17 προσραγεiς Ε et scripsit Bekker: προσ

αγεiς C 26 τών' C: τον Ε 



18 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΤ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΎ [Β. 21/22} 

άξιων. Έκαίνισε δε και σέκρετον δικων ίδιωηκων, "έπι των κρί

σεων" καλέσας τον τούτου προέχοντα. 11 Έν τούτ4> οί των έπαρ
χιων δικασται και συντάττουσι τα ποιητέα έγγράφως και τα 

των I σχεδαρίων έναποτιθέασιν ισα δι' ύποψίας άπαλλαγήν. Ε 275r 

5 ΆλΧ ό βασκαίνων άει τοίς καλοίς ετερον αύθις άνεγείρει πό-
λεμον έπιχώριον έκ τοιάσδε προφάσεως. Συγγενέα κεκτημένος ό 

βασιλεuς έκ τfjς Άδριανουπόλεως, Λέοντα κατονομαζόμενον, 

τοuτον είς λαμπράν, wσπερ είκός, άνατίθησι τύχην καl τψ των 

πατρικίων εiτα καi των βεστων άξιώματι περίβλεπτον άποδεί-
10 κvυσι, στρατηγίας συχνας καl δημαγωγίας έμπιστεύων αύτQ. Έν 

μι~ δε i:αρος wρςι τfl Μελιτηνfl στρατηγοuντος αuτοu τα μακε

δοvικα συvεταράχθη στρατεύματα μακραν aποστασίαν ώδίvον

τα. και ό βασιλεuς ηπίως καταστείλας τούτων το φρόνημα 

διέλυσε η1ν έπιβουλήν, προς καιρον μέν, ώς ϋστερον το άποτέ-

15 λεσμα παραδέδωκεν, ομως δ' οuν κατεστείλατο. Κατηγορηθεiς 
οδν ό προεκφωvηθεις αuτοu συγγεvfις ώς τfjς στάσεως καl τfjς 
βουλfjς cφχηγος καl ώς εiς αuτοv άναφερομέvης τfjς τυραvνί

δος, παραλύεται τfjς άρχfjς καi μοναδικQ παραδίδοται σχήματι 

και τfl μεγαλοπόλει &νετος και χωρίς τιvος παραφυλακfjς άπο-

20 λύεται. Τετάρτην δε προς τή δεκάτη aγοντος τού Σεπτεμβρίου 

μηνός, καθ' flν το ζωοποιον σημείον ύψούμενον αtρεται σύν έξι

λεώσει πολλή (πρώτη δε 1νδικτος rjν, όπότε καl ό Κρόνος συνώ-

7 Λέοντα κατ:ονομαζόμενον: i.e. Leo Tornikes, ν. Scylitzes 438,77-442,86 

20/21 d. 14 ιnens. Sept. a. 1047 

5 ό βασκαίνων άεi τ:οίς καλοίς (i.e. ό δαίμων): alludit ad Basil. Seleuc., Or. ΧΧΙΙΙ, PG 85, 
2778

: δτ:ι χαρCι τ:οίς δαίμοσιν ή τ:ών άνθρώπων άπώλεια καi τ:ρυφώσιν έκείνοι τ:οίς ήμετ:έροις 

κακοίς; Theoph. Achrid., ep. 4,37: ό δε τ:οί'ς καλοίς άεi βασκαίνων έχθρός 

1 σέκρετ:ον prop. Bekker: δέκρετον CE 15 οuν CE: οuκ (sic pro ou) scripsit Martin 16 
συγγενi]ς Ε et scripsit Bekker: συγγενεiς C στάσεως C: ένστ:άσεως Ε 17 βουλfjς CE: έπι
βουλfjς prop. Rosenstein άναφαιρομένης C 22 1νδικτ:ος C: iνδικτ:ιwν Ε ίνδικτίων Martin 

(Β. 22/23/24] ΙΣΤΟΡΙΑ 19 

δευσε τQ Διί), λάθρςι τfjς βασιλευούσης άποφοιτ~ και δι' ϊππων 

κατα 11 διαδοχfιν ίσταμένων, ύπόπτερος ώσανεί, τή 'Αδριανού πα
ραδίδοται πόλει. Καl συνήθροιστο πάν αύτίκα μάλα το τfιν στρα

τεύσιμον ήλικίαν I εχον έσπέριοv και δια δύο καi τριων ήμερων Ε πsv 
5 είς πλfjθος μέγα και στρατιαν aξιόλογον παραδόξως έπαίρεται ή 

συνάθροισις. Καl τοίς παρασήμοις κοσμηθεις μετα τfjς βασιλικfjς 

έσθfjτος ό φυγαδίας στρατηγός, αύτοκράτωρ παρα των συν όντων 

άνηγορεύθη καl διττfιν ή μέραν διαλιπών wρμησε σuν πολλfl πε

ποιθήσει προς τfιν εύδαίμονα μεγαλόπολιν. Οίδε προαχθέντες 

10 παρα τού βασιλεύοντας έξ αύτfjς στρατιωται καί τινες των έπι

σήμωv τοί3 παλατίου προσμένοvτες ές (το) aστυ της Σηλυμβρίας, 

ώς εμαθον τfιν τούτου εφοδον πολλfιν και άνύποιστον ώς βαρεί 

στρατψ καi μαχιμωτάτ4J συγκροτουμένηv, n ποδων εlχον, γεγό
νασιv οπισθόρμητοι. Καl οί έπi των ύπαίθρων έφοδιάσαvτες έαυ-

15 τούς, ώς έκάστ4J παρείχε το έπικείμενον τοu καιροu, έπι τας 

πύλας ώθούντο τfjς πόλεως, &λλος &λλον προφθάνειν κατεπει

γόμεvοι. Μικροv δ' ϋστερον ή τοu aτωστάτου έπιδημία φοβερά 

τις καi καταπληκτικη κατηγγέλλετο, ϊππψ στρατιωτική καi πε

ζικf1 δυνάμει μη άποδέουσα προς μάχην βασιλικήv. Έδnοuντο δε 

20 καi τα προστυχόvτα καl διηρπάζοντο καl οuδενος ήττατο των 

έθνικων ό έμφύλιος πόλεμος. Τειχήρεις οuν γεγονότες οί περl 
τfιν βασιλεύουσαν σχεδΌν aπαvτες των έντος εlχον η1ν φυλακtΊv 
ίσχυρως. και ό βασιλεuς έπι της έv Βλαχέρναις 11 καθήμενος 

άκροπόλεως i]λγει την οίκείαν έπικράτειαν οϋτω λυττωσαν καi 

25 μαινομένην, εστι δ' οiς καi τα εσχατα πάσχουσαν καθορων. Έπεi 
δε τοίς τείχεσι προσεγγίσας ό τύραννος τQ πλήθει καl ταίς δυνά-

μεσιν έvηβρύ/vετο, βασιλικως καi άγέρωχος έμπεριπατων και Ε 276r 

προ των τειχων εύφημούμενος, τινες προπετείς και άτάσθαλοι 

τοίς άνακτόροις έγγίσαντες ϋβρεις άπρεπείς τού άληθοuς βασι-

30 λέως κατέχεον καl οϋτως άπηλλάγησαν αύχήματος όμοu καi 

8 διπi]ν ή μέραν Ε: διτ:τ:i]ν έτ:έραν ή μέραν C 11 < τ:ο) addidi 18 !ππ(J) στ:ρατ:ιωτ:ικfi (cf. 
infra p. 54, 8/9; 81,28) καi πεζικfi δυνάμει scripsi: !ππω στ:ρατ:ιωτ:ικΑκαl πεζικΑ δυνάμει C 
!ππω στρατ:ιωτ:ικώ καi πεζικfj δυνάμει Ε tΠΠ(J) στ:ρατ:ιωτ:ικψ καi πεζικψ δυνάμει scripsίt 

Bekker et prop. στ:ρατοu ίππικοu καi πεζικοu !ππου στ:ρατ:ιωτ:ικοu καi πεζικfjς δυνάμεως 
prop. Pertusi 20 ήπάτ:ο Ε: ήπατ: C ήπάτ:αι coni. Bekker 



20 ΜΙΧΑΗΛ ΊΌΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 24/25] 

φρονήματος γέμοντες. 'Άλλος δέ τις τόξον άφεiς δια τών κιγ

κλίδων μικροί) έδέησε τον βασιλέα βαλείν· ηρπασε δέ τi]ν 

πληγην τών θαλαμηπόλων αuτου ό έγγύτερος. Είς δέ η1ν ύστε

ραίαν, Κυριακη δέ Υjν, περιαλγήσαντές τινες τών εuνουστάτων 
5 τψ βασιλεί γνώμην διδόασιν 'ίν' έν τψ προεκκειμένψ γηλόφψ 

κόψωσι τάφρον καi ά:νδράσιν αύτον πολεμικοίς, οσοι τηνικαυτα 

τfj βασιλικfj I δορυφορίc,χ παρέτυχον, περιλάβ.ωσι καl τψ μήκει C 171v 

του διαστήματος τας ύβρισηκας φωνας άποκρούσωνται καl μη 

τψ βασιλεί κατήκοοι γίνωνται. Δόξαν ούν οϋτως ο τε τόπος πε-
10 ριτεταφρευμένος έδείκνυτο καl τfj έπαύριον στραηώται τfjς πα

ρεμβολfjς περιείχοντο. Άγαρηνώv δέ ης ξυμμορία τώv έπl τfjς 

φρουράς έκβληθείσα καi δεξιώσεων τυχοί3σα βασιλικών, έγκάρ

σιος εστη τfj τάφρψ περi τας οχθας τfjς περιζωννυούσης έτέρας 

τάφρου την βασιλίδα τών πόλεων. Ώς δέ i]γγέλλετο παρ α τών 

15 σκοπών μεγάλη παρατάξει καταλαμβάνειν τον 11 τύραννον, πυ
κvώσαvτες τας άσπίδας οί περl τον βασιλέα καi τας αίχμας άνη

στήσαντες οϋτω ηΊν εφοδον έξεδέχοντο, βραχεις μεν οvτες και 

μηδε προς το πολλοστον τfjς έκείνου στρατιάς άποσώζοντες, οί 

πλείους δ' αuτών I ά:πειροπόλεμοί τε καl ξύγκλυδες, πίσυνοι δε Ε 276" 

20 τfj άποτειχιζούσn τάφρψ τοuς έναντίους καθεστώτες. Άρθέντων 

οδν τών σημείων αί φάλαγγες ά:νεφάνησαν στοιχηδόν, αί μέν 
προπορευόμεναι τfjς άποσταηκfjς παρουσίας, αί δε τώv κεράτων 

έξηρτημέναι καl aλλαι τfjς οuραγίας έχόμεναι, εως άπέvαντι τfjς 

τάφρου συντεταγμένας τας δυνάμεις έστήσαντο. Εiτα σιγfjς γε-
25 νομένης ά:κροβολισμοi το πρώτον έγίνοντο καi πελτασταi σπορά

δε<; έξ έκατέρου μέρους άλλήλοις συνέπιπτον· καi οuτω τfjς 

μάχης κατα μικρον ά:ναπτομένης ίππόται τοίς τοϋ βασιλέως πε

ζο1ς τοΙς έκτος του χάρακος προσπηδήσασι τας σαρίσσας έπέφε

ρον. Εiτα μοίρά ης άποτμηθεισα καi τοις Άγαρηνοις έπi μέτωπον 

20/21 Άρθέντων οδν τών σημείων: cf. Thuc. 7, 34 

2 δδέησε C 5 διδόασιν coni. Polemis: διδοϋσιν Martin διδώσιν CE 9 γίνωνται Ε et 

tacite Bekker: γίνονται c 12 έκβληθεισών Ε 13 οχθας et περιζωννυούσης ΕΡ' 20 τοuς 
έναντίους καθεστώτες scripsi: καθεστώτες τοuς έναντίους CE ύφεστώτες prop. Bekker 

{Β. 25/26] ΙΣΤΟΡΙΑ 

προαχθεισα καi δόξαν παρασχομένη φυγfjς, τfjς οίκείας στάσεως 

ώς διώκοντας αύτοuς μετεστήσατο· καi ταχέως μεταστρέψασα 

τοuς pυτfjρας, είς μέσον τούτους συνέκλεισε καi φόνον τούτων 

οuκ εuαρίθμητον κατειργάσατο. Έπεi δε καl δlς την τοιαύτην έπι-

5 φοραν έποιήσατο, σύνθημα γέγονε τοις έστώσι συντεταγμένοι<; 

άλαλάξαι πολεμικώς. Καi σαλπισάντων τών σαλπιστών αuτο

βοεί τε τψ χάρακι έπιφέρονται καi τουτον αίροί3σιν έξ έφόδου, 

περιστοιχίσαντες δίκην μελισσών 11 το θριγγίον. Καl είσπεσόντες 
ενδον πολλοuς ά:νflρουν καl συνεπάτουν τών έκ του χάρακος, 

21 

1 ο έτέρους δε ζωγρίc,χ εiλον πολλούς. Οί δε περισωθέντες έντος 
πυλών ύπότρομοι εiσεδέχθησαν. Οί δ' έπl τώv τειχών τψ φόJβψ Ε 277' 

κατασεισθέντες τfjς συνδρομής καi τών πυλών κυριευσαι τοuς 

πολεμίους νομίσαντες, ταστα καταλιπόντες δρομαίως έπi τα 

πρόσω τfjς πόλεως Ε'θεον. Καl Υjν έψιλωμένα πάντα φυλάκων, 
15 καi δρόμος ά:να η1ν πόλιν καi δίαυλος άτακτος, τών μέν προς 

τοuς ναοuς καi τα ίερα προσφευγόντων καi τfιν τών aνω συμμα

χίαν έκκαλουμέvωv, τών δε σuν όδυρμοίς προσιόντωv ο'ίκοις 

συγγενικοις, τών δε προς ό:λκην παρεγγυωμένων τραπέσθαι τα 

τfjς άλώσεως έvθυμουμένων δεινά. Οuδέ γυναικες ταύτης τfjς 

20 συνδρομfjς ύπfjρχον ό:μέτοχοι. Καl εί μή τις λογισμος ύπερήφα

νος του νενικηκότος περιεγένετο η φιλάνθρωπος έννοια, ώς 

λόγος μάλλον αίρει, 'ίνα μη τfj τfjς είσόδου συγχύσει κακώς άγαν 

διατεθfj το όμόφυλον, η καi παλαιος λόγος, δν καl αuτον έπει

πειν ηνα λέγεται, τό «νίκα καl μη ύπερνίκα», τfjς των πυλών 

6/7 αύτοβοεί ... αίροuσιν: cf. Thuc. 2, 81: αύτοβοεi έλείν 8 περιστοιχίσαντες δίκην μελισ
σGJν το θριγγίον: al!υdit ad Xen., Hell. 3, 2,28: περιεπλήσθη ή οiκία ... wσπερ ύπο έσμοΟ μελισ

σών 21/22 ώς λόγος μάλλον αίρεί: cf. Plat., Resp. 604': οπn ό λόγος αίρεϊ 24 νίκα καi μη 
ύπερνίκα: Menandri, Sententiae 419: καλον το νικάν άλλ' ύπερνικάν κακόν; Socr. Schol., Hist. 

ecc\. ΠΙ, κα', PG 67,432Β: άλλ' ούδε το τού λόγου κατa νοuν €λαβεν ώς aρα νικάν μεν καλΟν 

ύπερνικάν δε έπίφθονον; Mauricii, Strategicon VII, ιβ' (p. 184,23): νίκα καi μη ύπερνίκα; Imp. 

Leonis, Tactica, PG 107,856Β: άλλCι άκαίρως άκούειν φιλοϋντας τό, νίκα καi μη ύπερνίκα 

4 δiς Ε: είς C είσαuθις prop. Bekker 7 αίροϋσιν tacite Bekker: αίρουσιν CE 10 ζωγρί~ 
CE: ζωγρεί~ scrίpsit Martin 19 ένθuμουμένους prop. Bekker 22 τfj ΕΡ' 23 δν Ε et scripsit 

Bekker: ων C αύτον Ε: αύτ'tν C αύτψ scripsit Bekker 24 μη ΕΡ' 



22 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΤ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΤ [Β. 26/27] 

έπικρατείας αuτον διεκώλυσεν, εύμαρώς αν έπέτυχε τfjς έπι

βουλfjς καi μείζον η κατa τοuς λοιποuς ό:ποστάτας i]ρατο κλέος, 

πολέμ~ η1ν των πόλεων μητρόπολιν ένi καi συντόμ~ παραστη

σάμενος. Νυν δε καταφρονήσας του πρόσω I σuν τfi νίκn και τfjς c 172r 

5 οίκείας δυναστείας καi σωτηρίας έξέπεσεν. Οuτως έν πολλοίς 

των ανδραγαθημάτων πολλάκις ή ό:νοχη το 11 μείζον κατεστρέ
ψατο κλέος, ό:δυνατούσης πάντως τfjς ό:νθρωπίνης φύσεως το 

μέλλον, ώς δέον, συμβαλείν καi στοχάσασθαι. 

και ό μεν τψ τοιούτ~ προτερήματι κορεσθεiς λαμπρώς είς 

10 την οίκείαν παρεμβολην έπαlνέζευξε, φιλανθρώποις συναντή- Ε 277ν 

σεσι καi πpοσηγορίαις εuφημοτάταις καi παιανισμοΊς παρa των 

ό:μφ' αύτον ό:παντώμενος. Ό δε βασιλεuς έπείπεp ό:δείας έδρά-

ξατο καi Όπερ έδεδίει, την έξ έφόδου δηλονότι τfjς πόλεως aλω-

σιν ή θεία aντίληψις διεσκέδασεν, ούκ ημέλησε δι' ολης έκείνης 

15 τfjς ήμέρας και τfjς νυκτος τfjς έπι ταύτη έπισυναθροίζων τοuς 

φυγόντας των πολιτών και τειχήρεις έσαυθις ποιούμενος τάς τε 

πύλας κατοχυρών καi παντοίοις οπλοις καi μηχαναΊς καi πε

τροβόλοις όργάνοις τaς έπάλξεις περιζωννύων. Τfϊ δ' έπιούσn 

τaς δυνάμεις ό:νειληφώς ό των έσπερίων ύπαίθpων κρατών έπι-

20 φαίνεται τοις τfjς πόλεως, εuελπις ων ώς τfi προτεραί~ καταπλή

ξας τοuς έναντίους σuν εύλαβεί~ και φόβ~ παρa τούτων 

ύποδεχθήσεται, τaς πύλας αύτψ ό:ναπεταννύντων καΙ τfjς προς 

τa βασίλεια φερούσης βασιλικfjς προηγουμένων. Ώς δε τούναν

τίον η κατa λογισμον εiχε, συνηνέχθη τούτ~ τΟ: πράγματα και το 
25 μεν τείχος μείζονι παρασκευfϊ περιειλημμένον είς η1ν έπιοΟσαν 

κατείδε τούς τε έπ' αύτQ καθημένους πολεμησείοντας καi την 

14 ή θεία άντίληψις: Diataxis, I. 1128: πολλάκις άνασωθήναι πεποίηκεν ή θεία άντίληψις; 
cf. Esdr. Ι 8,27: κατa τfιν άντίληψιν κυρίου τού Θεού μου; Mac. Π 15,7: άντιλήψεως τεύξασθαι 
παρa τού Κυρίου 

1 επιβουλής Ε (cf. infra p. 24,25): επιβολής C 10 επανέζευξε Ε et tacite Bekker: επανέ
ζευσε C φιλανθρώποις CE: πολυανθρώποις prop. Gregoire 12 αuτών E•c 13 εξ εφόδου 
tacite Bekker: εξεφόδου Ε εξεφόδους C 15 επi ταύτη: επι τας τη Ε 16 φυγόντας Ε: συμφυ
γόντας C εσαuθις tacite Bekker: ες αί'Jθις CE 20 το'iς om. Ε 26 κατε'iδε Ε et scripsit Bekker: 
κατε'iδον C 

[Β. 27 /28/29] ΙΣΤΟΡΙΑ 

aνοιξιν των πυλών προτρεπόμενον διαπαίζοντας τοuτον καi κα

θυβρίζοντας, πολλCι: τfjς δυσβουλίας έαυτψ κατεμέμψατο, 11 οτι 
τοu καιροί) διδόντος το πρότερον μαλακώτερον αύτος την φιλο

τιμίαν έδέξατο. και τότε λοιπον εiς εργον ό λόγος έκβέβηκεν, 

5 οτι τψ Έπιμηθεί το μεν μέλειν ούκ fjν, το δε μεταμέλειν ένfjν. 

23 

Πολλοuς δ' έμπεριπατήσας διαύλους I προ των τειχών, εiτα τοuς Ε 278r 

έαλωκότας προαγαγών καi διαχειρίσασθαι τούτους επαπειλού-

μενος εi μη την εtσοδον αύτQ οί έντος έπιτρέψαιεν, ώς εγνω 
μάτην, το τοu λόγου, θυροκοπών καi προς Κρfjτας κρητίζων, όπι-

10 σθόρμητος γέγονε. 

Καί τινας ήμέpας έν Θερμοπόλει έπιστρατευσάμενος έτέρας, 

ό:ρξαμένου του πλήθους αύτου ύπορρε'lν καi τψ βασιλει προσιέ

ναι, aρας έκε'lθεν νυκτος προς έσπέραν έβάδιζε καi κατa τfjς 

'Ραιδεστοu, πόλις δε αϋτη παράλιος, τfjς Προικοννήσου νήσου 

15 aπέναντι, πανστρατι~ έξωρμήσατο (μόνη γaρ αϋτη των μακεδο
νικών ού συναπήχθη τούτ~ καi συνεφρόνησε), σπεύδων κατa 

κράτος έλειν η1ν πόλιν κα! δι' αύτfjς καταπληξαι τοuς aντιβαί

νοντας. Προσραγεiς δε τοις τείχεσι καi μηχανaς έπιστήσας 

αuτοις, των ενδον εuρώστως aνταγωνιζομένων aπρακτος ό:πηλ-

20 λάγη, μηδεν κατωρθωκώς ώνπερ διενοήσατο. Έξ έκείνου τοίνυν 
η1ν παρεμβολt1ν έν τοις μεσογείοις προθέμενος έκαραδόκει το 
μέλλον. 'Ήρξαντο δε καi ό:πο των τfjς έ~ας πολλοi προς τi]v 

βασιλεύουσαν έπιρρειν, πανταχfϊ γραμμάτων έπιφοιτησάντων 

βασιλικών. και προϊόντες τινες ό:ποσπάδες έξήπτοντο τών πεμ-

25 πομένων προ τfjς παρεμβολής 11 καi τaς ό:γορaς περιέκοπτον και 
ώς έν ό:κροβολισμψ τa τfjς μάχης έγίνετο. Μικρον δε ϋστερον 

των ό:πο τfjς έ~ας στρατευμάτων aπάντων έπανελθόντων και 

5 δτι τ<f) Έπιμηθεί ... ενήν: cf. Synes., ep. 4, 11, p. 639; ν. etiam Trag. Graec. fragm., Suppl. 
564°, p. 38 [1062) 6 Πολλοuς δ' εμπεριπατήσας διαύλους: cf. Ach. Tat. 1,6 8/9 ώς fyνω 
μάτην, το τού λόγου, θυροκοπών: CPG Diog. VII 65; Macar. VII 35; cf. Phot., ep. 104,6: κωφών 
δ!ο aρα θύρας, τfιν παροιμίαν, άπέδειξας κόπτοντας; Arethas, S.m. Ι 147,15; Π 81,22/23 9 προς 
Κρήτας κρητίζων: CPG Apost. XV 98; Karathanasis 66 

1 προτρεπομένων Ε 5 μέλλειν Ε 9 θυροσκοπών Ε 14 νήσου om. C 



24 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 29/30] 

τfjς δυνάμεως άδράς η δη γενομένης τQ βασιλεί, nx προς τον πό
λεμον Ι έξηρτύοντο. Καi οί μΕ:ν έκ τfjς βασιλίδας καηχ των άνη- Ε 278ν 

πάλων έσκευασμένοι έξήεσαν, βουλγαρικη δέ τις δύναμις άπο 

τfjς έσπέρας μεταπεμφθείσα καηχ νώτου τοίς περi τον άποστά-

5 την έγίνετο. 'Όθεν καi. μοίραν οίSτος ούκ έλαχίστην άποτεμόμε-
νος έπιτρέπει την I ήγεμονίαν αύτης τQ συγγενεί αύτοu C 172v 

στρατηγQ τQ Βατάτζn, άνδρi. γενναί~ καi συνετQ καi προς πάσαν 

πολεμικην έμπειρίαν άκαθαιρέτ~. Καi συμβαλwν οίSτος τοίς 
έπερχομένοις Βουλγάροις περi την των Κυψέλων περίχωρον 

ι ο άγων ι μεγάλ~ τούτων κρατει καi πολλοuς άνελwν έπανfjλθε τι{) 

προτερήμαη σεμνυνόμεvος. Ε6ρε δΕ: τον άποστείλαντα τοί3τον 
πάσης έψιλωμένον ίσχύος οί γcφ στρατιwται καταλιπόντες 

αύτον aλλος άλλαχοu διεσπάρησαν. Ίδόντες δΕ: καi οί περi τον 

Βατάτζην το γεγονος άθρόον καi αύτοi φυγαδεί<;t έχρήσαντο. Συν-

15 ιέντες οόν οίSτοι δπn τύχης εiσί, καi πάσαν άπογνόντες σωτηρίας 
όδΟν τQ έν Βουλγαροφύγ~ σηκQ καταφεύγουσιν. Έπικαταλαβόν

τος δΕ: του βασιλικοί) στρατοπέδου, τfjς ίεράς τραπέζης περιεχό

μενοι άποσπwνται βιαίως καi δεσμωται γενόμενοι τQ βασιλεi 

παραπέμπονται περi η1ν ήμέραν τfjς του μεγάλου Θεοί3 καi 

20 σωτfjρος ήμων Ίησοu Χριστοί) γενεθλιακfjς 11 έορτης, καi μηδε 
λόγου τυχόντες χερσi. δημίων τοuς όφθαλμοuς άποβάλλουσιν. 

'Ετέρους δε τfjς άποστασίας συμμύστας ό βασιλεuς είς σωμα κο

λάσαι ούκ ψκονόμησε, φυγft δε αύτοuς καi δημεύσει προσεζη

μίωσε. 

25 Καi τa μΕ:ν της έjπιβουλης τοιοuτον Εσχε το τέλος. Σκύθαι δέ, Ε 279' 

οϋς Πατζινάκους οiδεν ό δημώδης λόγος καλείν, τον ''Ιστρον 

7 τίi) Βατάτζn: i.e. Ioanncs Vatatzes, ν. Scyiitzes 441, 49/50 

19/20 d. 25 mens. Dec. a. 1047 

15/16 σωτηρίας όδόν: Act. 16,17: καταγγέλλουσιν ήμίν όδΟν σωτηρίας 

6 συγγενfj Ε 9 επερχομένοις CE: ύπερχομένοις tacite Bekker 21 τυχον ταίς Ε 22 συμ
μύστας Ε et scripsit Bekker: άμμύστας C 

[Β. 30/31] ΙΣΤΟΡΙΑ 

παγγενεi διαβάντες μετ' ού πολU τοίς pωμαϊκοίς έγκατεσκήνω

σαν τόποις, γένος άντl πάσης aλλης έπιστήμης καi. τέχνης την 

μεθ' οπλων έπιδρομην fισκηκος καl βίον εχον το έν pομφαί<;t καi 

τόξ~ καi βέλει συνεχwς διαζfjν, μυσαρον δΕ: τa προς τροφην καi 

5 την aλλην διαγωγην καi. μιαροφαγειν ούδαμως άπεχόμενον. 

Τοuτο πονηρ~ τινι τύχη τοίς pωμαίοις έπεισκωμάσαν όρίοις 

πολλα δεινa καi λόγ~ pηθηναι καθεξfjς μη δυνάμενα ές uστερον 

διαπέπραχε. Τέως δ' οόν τfjς περi τούτων φήμης έπιδραμούσης 
τaς προς i]λιον λήγοντα δυνάμεις ό βασιλεuς αύτοίς έπεστήσατο. 

10 Οίδε της τε άλλοτρίας Ετι καθεστωτες άπείρατοι καi νόσ~ λοι

μώδει κατατρυχόμενοι, άσυνήθως δε καi προς τaς pωμαϊκaς φά

λαγγας άνηστρατεύεσθαι εχοντες, χεiρας μΕ:ν άντάραι τούτοις 

ούκ έδοκίμασαv, τοuς δΕ: άρχηγοuς αύτων καi συνταγματάρχας 

δόντες ένέχυρον καi δούλωσιν οuτως ύποκρινάμενοι, φιλαν-

15 θρωπίας έντεuθεν τυγχάνουσι. Καi λύσις τότε της στρατιάς δια

γίνεται!!, των 'Ρωμαίων άρκεσθέντων τούτοις καi χειροήθεις 

οiηθέντων ποιfjσαι τοuς μηδέποτε γενομένους μη δ' εξιν εχοντας 

γίνεσθαι. Καi οί μΕ:ν άρχηγοl τούτων τι{) βασιλεί παραπέμπονται, 

οί δΕ: λοιποi τοις iδίοις χάραξι συνετηρήθησαν άπαθείς. 

25 

20 Λωφησάσης δε της νόσου, καi wσπερ δφεων I ύπο θέρμης Ε 279' 

εύρώστως συγκινουμένων αύτων και δόξαν παρεσχηκότων 

iσχύος δυσκατεργάστου, σκοπον εσχεν ό βασιλεuς τοuς άρχηγοuς 

αύτων άποστειλαι συνετίσοντας τυχον το όμόφυλον· ετυχε γaρ 

αύτοuς της του θείου λουτροu παλιγγενεσίας καταξιωσαι καi φι-

25 λοτιμίας άξιωσαι μεγίστης. Καi δη ποιείται τούτους της μάχης 

τάχα καταλλακτηρας καi ταίς οiκείαις φατρίαις αόθις άνασώζει 
καi. παραδίδωσιν. 'Έγνω δΕ: τότε πρωτον δη μάτην Αίθίοπα 

7 ες uστερον: Hom., Od. 12, 126 20/21 wσπερ οφεων ... συγκινουμένων αύτών: Aesop. 

62 24 τfjς τοίί θείου λουτρού παλιγγενεσίας: cf. τit. 3,5 27sqq. 'Έγνω ... επιβάλλεται: CPG 

Apost. Ι 68; Plut. Boiss. 52; Karathanasis 61 

4 τροφ!)ν CE: το ζfjν tacite Bekker 5 μιαροφαγείν Ε: μιαροφαΥ C μιαροφαγιών Brunet 

de Presle 6 τών pωμαίων Ε 9 λήγοντα Ε et scripsit Bekker: λήγοντας C 24/25 καταξιώ
σας ... άξιώσας prop. Bekker 27 δ[έ] Ε αίθίοπας Ε 



26 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΎ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΎ [Β. 31/32] 

λευκCί:ναί τις έπιβάλλεται και οτι οφιν τρέφειν και πονηρον εύερ

γετείν ομοιον, και ούδ' έκάστου τούτων ή χάρις ό:ποτίκτειν 

εl'ωθεν εϋνοιαν. Κατα γαρ το οίκείον έ:θνος γενόμενοι πάντα 

πράττειν, οσα το έ:θος αύτοίς παρflνει και διηρέθιζεν, ούκ ό:πεί-

5 χοντο συνεχείς έκδρομας έργαζόμενοι και λαφυραγωγοuντες τα 
κύκλψ και παν το προστυχον ληιlζόμενοι και η)ν pωμαϊκήν γfjν c 173r 

τοίς αϊ'μασι των Αύσόνων πιαίνοντες. Διο και συνηναγκάσθη 

πάλιν ό βασιλεuς κατα των βαρβάρων έλάσαι στραηαν ό:ξιόμα-

χον. Καi συνελθούσης αύτfjς καi τοίς έναντίοις ό:ντιπαραταξα-
10 μένη ς μάχαι 11 συνεχείς καθ' έκάστην έγίνοντο, ποτε μεν τούτων 

ποτε δ' έκείνων προαρπαζόντων η)ν νίκην. Έπεi δ' iσοτταλi]ς 

έδόκει, μaλλον δ' ή των Σκυθών έπιφορα προτερουσα, χωρις 

fiττης θατέρου των ό:νητεταγμένων ό:ττ' ό:λλήλων εύθύς, wσπερ 

ό:πο συνθήματος, aνευ διωγμοu και φυγης aπηλλάγησαν. 

15 'Έγνω τοίνυν ό βασιλεuς προσθήκην έμποιlfjσαι τft στρατι~ Ε zsor 
δια των έψων ταγμάτων και οί5τω η)ν σκυθικην κατεργάσασθαι 

τταντευχίαν. Διαβιβάζει τοίνυν εiς Εύρώπην έκτης Άσίας τοuς 

στρατευομένους πασσυδί~ καi πολλαπλασιάσας το πλfjθος τοίς 

Σκύθαις έπαφfiκεν, όμοu ό:ρχηγον αύτοίς έπιστήσας εύνουχόν 

20 τινα των ίερωμένων, τψ του pαίκτωρος τιμήσας αύτον ό:ξιώμαη. 

'Ός τaς δυνάμεις άναλαβών κατα των έναντίων όμόσε χωρεί· 

καi προ του χάρακα βαλείν καi στρατοπεδεύσασθαι και βουλας 

στρατηγικας προσλαβείν καi συμβαλείν τα προσήκοντα, κατα μέ

τωπον το1ς έναντίοις, ώς εlχε φόρτου και σuσκευfjς ό:γοραστικfjς, 
25 έπιφαίνεται, σπεύδων αύτός τε καi οί σuν αύτψ καταλαβείν τοuς 

ό:ντιτεταγμένους προ τοu φυγείν και πανωλεθρίαν τούτων 

έργάσασθαι. Ώς δ' έκείνοι περιτετειχισμένοι ταίς άμάξαις την 

19/20 εύνοϋχόν τινα: i.e. Nίcephorus, ν. Scylίtzes 464,14sqq.; 467,3sqq.; 468,26sqq. 

1/2 οφιν τρέφειν ... ομοιον: CPG Apost. ΧΙ!! 79• 

2 έκάστου CE: έτέρου an έκατέρου prop. Bekker 10 καθ' έκά[στ]ην C: καθεκάστην Ε 
16 η1ν om. Ε 18 πολλαπλασιάσας (cf. ίnfra p. 36,26) Ε: πολυπλασιάσας C 20 {>έκτωρος 

tacίte Bekker 

[Β. 32/33/34] ΙΣΤΟΡΙΑ 

έ:φοδον αύτων έξεδέχοντο, δρόμcv καi βoft πολλft τft παρεμβολft 

τούτων των pωμαϊκων φαλάγγων τι ν ες προσέβαλλαν. Οί δε βέ

λεσιν έκηβόλοις χρησάμενοι και τοuς ϊ'ππους αύτων πληγαίς 

θορυβήσαντες 11 αίσχρώς τούτους φυγείν συνηνάγκασαν, εύλα-
5 βουμένου τούτων έκάστου ϊ'να μη τον (ϊ'ππον) ό:ποβάλn πληγft 

ό:προόπτψ και συμπατηθft τοίς συντρέχουσι. Δευτέρας δε συμ

βολης γενομένης ώς τi]ν όμοίαν έκτροττην οί 'Ρωμαίοι πεπόνθα

σιν, εύθuς φευγόντων οί Σκύθαι τούτων έξήρτηντο. Και τft 

ό:ταξί~ του πλήθους των στρατιωτων συμμιγέντων, των τε τfjς 

27 

10 έσπέρας στρατιωτων μηδ' είς χείρας έλθείν καi την ήτταν τών 
συμμάχων ό:νασχομένων ό:νακαλέσασθαι δια το παlρευδοκι- Ε 280' 

μηθfjναι ττερi αύη)ν η1ν ήμέραν τfjς προκατάρξεως, παντελης 

τροπιΊ των pωμαϊκων δυνάμεων γίνεται καi φόνος τούτων οσος 

ό:μύθητος. Οί δε περισωθέντες τας πανοπλίας έκδύντες και κα-

15 ταβάντες των ϊ'ππων εiς ί5λας τε βαθείας και κρημνοuς έαυτοuς 

συνωθήσαντες, μόλις είς τα έαυτων ό:νεσώθησαν. 

Τοιαύτης δε τετυχηκότες οί Σκύθαι της εuτυχίας και πολλων 

σωμάτων και χρημάτων γενόμενοι κύριοι και αύχήματος μεγά

λου πληρώσαντες έαυτούς, οuτως έμβάλλουσιν εiς η) ν Μακεδο-

20 νικι)ν καi κατατρέχουσι ττCί:σαν όμοu καi πλειόνων κυριεύσαντες 

λαφύρων είς τ ας έαυτων σκηνας περιφανως άνασώζονται. Τουτο 

δε δiς και τρισσάκις πεποιηκότες aμαχον εχειν τi]ν ίσχuν καi 

ό:καταγώνιστον έ:δοξαν. Αί:ίθις δε περi Άδριανούττολιν συντά
γματα μεγάλα λαβών ό των 'Ρωμαίων ήγεμών Κωνσταντ1νος 

25 πραιπόσιτος ό εύνοuχος (είς) 11 τόπον ίκανον και τάφροις αύτον 
όχυρώσας ύποθημοσύναις Μιχαηλ βεστάρχου του Δοκειανου fjν 
έπιτηρων την των Σκυθων έ:φοδον. Δι' όλίγου δε έπελθόντες 

έκείνοι &παν το κατα πρόσωπον πεδίον έπλήρωσαν και εiς την 

των 'Ρωμαίων παρεμβολην έπορεύοντο, πλfjθος οντες ώς 

2 προσέβαλλον Ε: προσέλαβον C προσέβαλον Bekker 5 <ιππον) addidί: βίον add. Brunet 
de Presle aποβάλλη Ε 11 άνασχομένων Ε: aνακαλένων C άνασχομένων άνακαλέσασθαι 
prop. Bekker 15 uλας τε βαθείας Ε: uλην τε βαθείας C uλην τε βαθείαν scrίpsίt Bekker 16 συν
ωθήσαντες Ε et tacite Bekker: συνωθήσαντας C 24 λαβwν Ε: παραλαβwν C 25 <εiς) add. 
Bekker 28 παιδίον E•c 



28 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΤ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΤ [Β. 34/35] 

aληθώς δυσαρίθμητον. Εϊπερ οδν προσέσχον τότε τfi τού μαγί
στρου τού Άρριανίτου βουλfi καi περιεφύλαξαν ενδον έαυτοuς 
οί 'Ρωμαίοι κατ' έκείνην η1ν wραν, εiτ' έπανιοuσι τοίς Σκύθαις 
έκ ποδΌς συνεlδίωκον f]δη καμοuσι και κεκμηκόσι τfi στάσει και C 173' 

5 τοίς περιδρόμοις τού χάρακος, κaν είργάσαντό τι aξιόλογον 
εργον. Νuν δε aπαυθαδιασθέντες καi προ τfjς πόλεως έμβαλόν-
τες αuτοίς έν τόποις ήροτριωμένοις I καl aμπελώσι καi φραγμοίς Ε 281r 

κατεσπιλωμένοις, ολίγον έδέησαν aποβαλείν και τον χάρακα 
ήττηθέντες aρδην τft τών έναντίων έπιφορ~. 'Έπεσον δΕ: και οί 

10 τών ήγεμόνων έπιφανέστατοι, αuτός τε ό Άρριανίτης κα\. ό Δο
κειανός, ό μεν ύσσί}J βληθεις ό δε ζωγρίςι ληφθείς. Άχθεις δε προς 
τον τών Σκυθών ά:ρχηγόv, μηδf:ν ύποπτήξας, άρπάζει ξίφος 
aγχοi3 που κείμενον καi παίει τούτον κατα τού τραχήλου και συν
αφαιρείται ηΊν χείρα, λέξας «ένος και αuτος δυσμενοuς φονεuς 

15 γενέσθαι ou δέδοικα». Οίδε Σκύθαι θυμψ ζείσαντες διασπαράτ
τουσι τοuτον και η1ν γαστέρα τεμόντες τα εγκατα τούτου έξαί
ρουσι και κατατεμόντες αuτοi3 χείρας και πόδας ά:ντεισάγουσιν 
έν αύτfi. Κα\. θνJ1σκει λοιπον τον εύγενfj θάνατον. Tft δ' έπαύριον 
συμβαλόντες 11 ά:λλήλοις κατά τι να μέρη διδούσι νώτα οί Σκύθαι 

20 και πεσόντων τινών οί λοιποι περι τα σφέτερα διασώζονται. 
"Ησχαλλε τοίνυν ό βασιλεuς και μηχανην έζήτει δι' JΊς aν ά:πο

κρούσασθαι δυνήσαιτο το ά:ντίπαλον· αύτος μεν γαρ δι' έαυτού 
την ήγεμονίαν ά:ναδέξασθαι του πολέμου και βουλόμενος OUK 

2 Άρριαvίτοu: i.e. Constantinus Arrianites, v. Scylitzes 470,90 

11 ζωγρί<;τ ληφθείς: cf. Herod. 6,28: ζωγρίn έλαβε; 6,37: αίρέουσι ζωγρίn 15 θυμψ ζείσαν

τες: ν. supra p. 17,16 

4 ποδών Ε 6 έμβαλόντες Ε et tacίte Bekker: έμβαλλόντες C 7 ήροτριωμένοις prop. 
Kambylis: ήροτριασμένοις C ήρωτριασμένοις Ε 8 ολίγου coni. Polemίs 11 ζωγρεία C 15 ζεί
σαντες ΕΡ": ζήσαντες C ζέσαντες scripsit Bekker 20 παρa Ε 

[Β. 35/36] ΙΣΤΟΡΙΑ 

ηδύνατο, νόσ~ ποδαγρικft περ\. τα aκρα κακώς διακείμενος και 

παντελώς ά:πρόιτος ων και ά:ντι ποδΌς κεχρημένος τ<{) δίφρ~. 

Τών δε στρατηγών ά:νανδρίαν καταγινώσκων και περι η1ν τών 

δεόντων διάταξιν aνοιαν, μίαν οδν εϋρισκεν ά:ναστολιlν της 
5 συνεχούς τών βαρβάρων έπιδρομfjς, την έν τοίς φρουρίοις δια

νομην τών στρατιωτών. και οϋτω καστροφυλακούντας ά:ποδεί-

29 

ξας αύτοuς καί τινα Λατίνον, I aνδρα γενναίον ές τα μάλιστα Ε 281v 

κατα χείρα και νοfjσαι το δέον οuδενος f1ττονα, τούτοις ά:ρχηγον 

έπιστήσας ταίς τών έναντίων έφόδοις έφεδρεύειν πεποίηκεν. 

10 Έπιτηρούντες τοίνυν αύτοuς έν ταίς έκδρομαίς και ταίς διαρπα

γα1ς τώv έπιχωρίων, κατα μο1ραν έξιόvτες ά:θρόον τώv πόλεων 

καi τούτους σποράδας καταλαμβάνοντες, τήν τε λείαν ά:φήρουν 

και πολλοuς ά:νήρουν και ζωγρίςι έλάμβανον. Τούτου δε γενομέ

νου κα\. φόβου κατασχόντος τοuς έναντίους, ά:ναστολην ελαβε 

15 το δεινον τfjς έπιδρομfjς και οί έντος τfjς Σιδηρaς λεγομένης 

aνεσιν της συνεχοί3ς καταδρομfjς είσεδέχοντο. 

Έν τοσούτ~ δε τού θύραθεν λωφήσαντος μαχησμοιJ aνεθάρ

ρησε 11 το pωμαϊκον και ό βασιλεuς τών έπi τfjς αύλfjς ενα στρα

τηγον ά:ναδεδειχώς, τσύτ~ τας έσπερίους δυνάμεις εύθuς 

20 ένεχείρισε. Και δς κατα το φρούριον τfjς Χαριουπόλεως γεγονwς 

έκτος ταύτης τον χάρακα τίθεται. Μαθwν οδν ώς πλfjθος ούκ 
εύαρίθμητον Σκυθών aρτι προσβαλΟν τα περι τi]ν Χαλκίδα καt 

Άρκαδιούπολιν και δσα δυσμικώτερα τούτων ληίζεται, aρας 

έκείθεν πανστρατι~ τοίς βαρβάροις καταπληκτικώς έπιφαίνε-

25 ται και τας φάλαγγας έκτάξας πολεμικώς και θαρρείν παρεγγυη

σάμενος &πασι ά:πο pυτfjρος f]λαυνε κατ' αύτών. Οί δΕ: προς 

καιρον ά:ντισχόντες και την μάχην έπισυνάψαντες και είς ά:λκιlν 

διερεθίσαντες έαυτούς, τών 'Ρωμαίων έπικειμένων και πολλοuς 

ά:ναιρούντων, είς φυγην καi aκοντες ενευσαν. Καi τfjς διώξεως 

30 έπι πολU γενομένης I συχνοi τών Σκυθών επεσον. Εiτα και λόχοι Ε 282r 

13 ζωγρί<;τ έλάμβανον: ν. supra p. 28,11 

13 ζωγρί<;τ scripsi: ζωγρεία CE 14 συστολi]ν Ε (sed cf. supra 1. 4) 22 προσβαλwν Ε 
26 aπασι om. c 



30 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 36/37 /38] 

τούτων άθρόον τοίς έπi τής ούραγίας έπιχυθέντες καi αύτοi τft 
φορ~ τών έλαυνόντων ήττήθησαν· καi πάντες όμοu συνεδιώ
χθησαν aχρι τοu 'Ρεντακίου βουνοu. Καi εί μη τοίς δρυμοίς καi 

ταίς Ι νάπαις κατέφυγαν, καν εκειντο πάντες της ρωμαϊκης μα- c 174' 

5 χαίρας γενόμενοι παρανάλωμα. 
Τοuτον δε τον τρόπον προτερησάντων τών 'Ρωμαίων, μεηχ 

χρόνον τινα φήμη τις έπιτρέχει τοuς Σκύθας λέγουσα μετα δυ
νάμεως ίκανής παρεμβαλείν είς τον Τοπλιτζόν· τόπος δε οδτος 
ού μικρον aποθεν τής Άδριανουπόλεως κείμενος. 11 Συναγαγwν 

10 οuν &παν το στρατιωτικον ό δηλωθεiς στρατηγός, τών σημείων 
άρθέντων, χωρεί προς την aμυναν· καi περιτυχwν κατεστρατοπε

δευμένοις αuτοίς μάχn καi τούτων έκράτησε καi τον ομοιον 
τρόπον αύτοuς διαθεiς τούς τε πεσόντας έσκύλευσε καi μετ' έπι
νικίων είς την σφετέραν έγκατεσκήνωσε. Πολλοίς δε τοιούτοις 

15 άγωνίσμασι έντος της Σιδηράς ύπέρτερος τών έναντίων άποδει
χθεiς πάσαν η1ν έκείσε γην της βαρβαρικής έφόδου βεβαίως έκά

θηρεν. 

Έπαρθεiς οuν ό βασιλεuς τοίς έντεuθεν άγωνίσμασί τε καi 
προτερήμασι, δόγμα ϊει πανστρατι~ τοuτον εiς η1ν τών έναντίων 

20 γενέσθαι παρεμβολήν, έτέρι;ι δυνάμει έ<{>ι;ι την στρατιαν έξογκώ
σας. 'Επιτρέπει δε καi τον τών Βουλγάρων σατράπην (ijν δε οδτος 
τοίς μοναχοίς μεν έγκατειλεγμένος έκτομίας, δόξn δε διεπτοη-
μένος καi δια τοuτο προσηλωμένος τοίς μη προlσήκουσι) συνά- Ε zszv 
ρασθαι τούτιy τοu προς τοuς έναντίους πολέμου. Συναγηοχwς 

25 οuν οδτος τοuς ολους, άδρ~ δυνάμει διαβαίνει τον ύπερανεστη
κότα βουνον καi οίον μεθόριον κείμενον της τε Μακεδονικής καi 
τών περi τον "Ιστρον χωρών, δς καi Ζυγος δια τοuτο τοίς έπιχω
ρίοις κατονομάζεται καl στενωποuς εχει πολλούς, οϋς ό δημώ
δης λόγος κλεισούρας καλείν παρέλαβε. Καi περi την μεγάλην 

30 Πραισθλάβαν διημερεύσας τα προς τον πόλεμον ηύτρεπίζετο 
βουλευτήριον καθίσας καi περi τών είκότων δημηγορών. Ό δε 
βασιλεuς την 11 τοu μέλλοντος εύλαβούμενος εκβασιν, εϊτε καl 
συμβουλαίς έτέρων πεισθείς, δια γραμμάτων παρήνει τ<f> άνδρi 

19 δόγμα !ει Ε: δόγμα ϊει C δογματίζει prop. Bekker 22 έγκατειλεγμένος Ε: κατειλεγμέ

νος C 26 τfjς om. Ε 30 παραισθλάβαν Ε 

[Β. 38/39] ΙΣΤΟΡΙΑ 

μη συμβαλείν πόλεμον, εί οiόν τε έστί, πράγμα δυσμήχανον αύτ<f> 
ύποθείς άγχιθύρου γαρ της μάχης καθεστώσης άδύνατον i]ν 
άμογητi καi κινδύνου χωρiς άπαλλαγήναι έκείθεν. Καi ό μεν το 

ilττον κακον αίρούμενος, η μάλλον εiπείν άμφίβολον' προς 
5 μάχην έώρα καi δήλος ijν πάσι τοuτο σκοπών καi διανοούμενος. 
Ό δε τών Βουλγάρων σατράπης, φθόνιy κατεστρατηγημένος καi 

δόλιy (και γαρ λέγεται μετα τών aλλων καi τοuτο το πάθος τοuς 

πλείονας τών έκτο μ ιών ώς έπίπαν παρενοχλεί ν), προφάσεως έκ 

τοv βασιλικοί) δραξάμενος όρισμοu ούκ άνίει την φυγην άσύν-

10 τακτον προτρεπόμενος καi το συνοίσον τοίς πάσι το έαυτοu 

προτιθέμενος βούλημα, ϊνα μή, φησίν, έπεψιθύριζε γαρ προς 

τοuς παρόντας λαθραίως, τοίς οπλοις της έαυτοu ήγεμονίας 
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μέγας ό παρα βασιλέως δόξn πεμφθεiς καi τοσοulτον εργον κα- Ε 283Γ 

τωρθωκwς έπιφημισθfi καi καταγάγοι τον θρίαμβον. 'Έλαθε δε 

15 το ξίφος ώθών, ώς ό λόγος, καθ' έαυτοu καi τήνδε την γνώμην 

άληθιζομένην δεικνύς, οτι (ό) φθόνος ούκ οiδε προτιμάν το 
συμφέρον· σκοπών γαρ οπως έτέρου την νίκην άφαρπάσn περi 

της έαυτοu σωτηρίας άπροόπτως ού διεσκόπησεν. Ώς γαρ έκρά

τησεν ή γνώμη τούτου τον πόλεμον άπαναινομένου, περi λύ-

20 χνων αφας αϊ τε σκηναi περιnροuντο καi συσκευασάμενος 

έ:'καστος τής οϊκοι 11 φερούσης Υ]πτετο. Οίδε Σκύθαι προεγνωκό
τες η1ν τών 'Ρωμαίων προαίρεσιν παρα τών έαλωκότων αύτοίς 

προκαταλαμβάνουσι τας έξόδους, καi τούτους άσυντάκτους 

εύρόντες πολuν φόνον αύτών είργάσαντο καi κατα κράτος 

25 αύτοuς καταγωνισάμενοι καi μέχρι πολλοu συνδιώξαντες καi 

τοuς τούτων νεκροuς σκυλεύσαντες, οϋς δε καi ζώντας έλόντες, 

την προτέραν ilτταν άνεκαλέσαντο καi προς εύετηρίαν έαυτοuς 

15 το ξίφος ώθών ... καθ' έαυτοu: cf. Dionys. Areop., ep. VIII, 5, PG 3, 109Ίλ: μη δΕ: είς έαυ

τοuς ώθώμεν το ξίφος et al. 16/17 δτι (ό)φθόνος ούκ οiδε προτιμάν το συμφέρον: locum 

non inνeni; cf. Manasses, Breν. Chron. 3185: ό φθόνος γάρ, ώς λέγουσιν, ούκ οiδε το συμφέρον 
19/20 περ! λύχνων άφ<Χς: Herod. 7, 215 

3 χωρ!ς κινδύνου Ε 10 τοu συνοίσοντος prop. Bekker πάσι EPc 11 προθέμενος Ε 
έπεψιθύρισε Ε 16 (ό) addidi 19 λύχνων tacite Bekker: λ'ύχνων Ε λύχνον C 23 Cισυντά
κτως Eac 



32 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 39/40] 

άνεκrήσαντο. Ό δε rώv Βουλγάρων άρχηγός, ό η1ν αirίαν τού 
μη κροτηθfjναι τον πόλεμον συνεισενεγκωv καi φθόνψ το παν 
σκαιωρήσας τής χαλεπότητος, άγερώχψ τινi καi θρασεί κατεπο

χούlμενος ϊ'ππψ καi τοίς τούτου ποσt άνάλωrος είναι θαρρών, C 174ν 
5 περιτυγχάνει διώρυγι καi τού ϊ'ππου ταύτη άεροβατήσαι οίονεi 

βουληθέντος, έκτρέπεται τής εδρας αuτος και πτώμα τfj yfj κατα
φέρεται δύστηνον. Καί τινες τών Σκυθών έπικαrαλαβόνrες 
αuτον λόγχη τούτον διαχειρίζονται, πύματον aρτι μαθόντα I ώς Ε 283v 

ό φθόνος έξάπαντος συγκοπην ύφίσταται περi την γραφην καi 
10 φόνου γεννητικος ε1τε του γεννήτορας ε1θ' έrέρων συνενηνε

γμένων αι'πψ καθέσrηκε. 

Τότε δή, rόrε, καrα ηΊv νύκrα rfjς άσυνrάκτου φυγfjς, έκ rfjς 

κατασκοπής ό Βοτανειάτης το πραττόμενον άτύχημα καi ra παρ' 
έλπίδα τfj 'Ρωμαίων δυσβουλίι;χ συμβεβηκόrα θεώμενος, άνίας 

15 τε πολλfjς έπλήσθη καi τής κακονοίας τοuς οϋrω συμβουλεύον
τας έταλάνισεν. Είτα τοίς άμφ' αurov 11 παρεκελεύσαrο μi] δίκην 
προβάτων άπ' άλλήλων διασκεδασθfjναι, καθως οί λοιποt σrρα

τιώrαι ποιούντες όπτάνονται, καi νGπα δούναι τοίς πολεμίοις 
και σκοποuς έαυτοuς θέσθαι τών σκυθικών τοξευμάτων, άλλΟ: 

20 παρ' αuτψ μένειν καt σχολαίως επεσθαι μετΟ: καρτεροΟ τοΟ συν

τάγματος, ως δυναμένου τούτου τοίς έναντίοις iσχυρώς άνταμύ
νασθαι. οϊ δη καi συμφρονήσαντες aμα καt τfj άνδρίι;χ τούτου 
θαρρήσαντες την έαυτών σωτηρίαν τούτψ καt την εuθυωρίαν 
άνέθεντο. Έπορεύετο μεν οuν μετ' αuτών ό Βοτανειάτης, οί δε 

25 Σκύθαι πληθύν τινα iδόντες μικρaν σuν τάξει καi κόσμψ προ-

8-11 ώς ό φθόνος ... καθέστηκε: ν. Suda Φ 510: το δευτερεϋον τοϋ φθόνου γράμμα ξέσας 
εuροις έν αυτy.> τον φόνον γεγραμμένον 16/17 μη δίκην ... διασκεδασθtjναι: alludit ad Ez. 

34,5: καi διεσπάρη τα πρόβατά μου δια το μη είναι ποιμένα 

2 κροτηθfiναι Ε et tacite Bekker: κροτηθfi C συνενεγκwν Ε 9 έξάπαντος Ε: έξάπαντως C 
έξ ίίπαντος tacite Bekker συγκοπην om. C ύφίσταται coni. Polemis: όφίσται CE σεσό
φισται prop. Bekker 10 φόνου Ε: φθόνου C φθόρου scripsit Bekker 15 συμβουλεύον
τας Ε: συμβουλεύσαντας C 20 κρατεροϋ Ε 21 άνταμύνεσθαι Ε 25 σuν τάξει scripsi: 

συντάξει CE 

[Β. 40/41] ΙΣΤΟΡΙΑ 

βαίνουσαν έπ' αuτην άκραrώς fiλασαν. και πολλΟ: περιιππεύ

σαντες τούτους και νιφάδας τόξων αuτοίς έπιπέμψαντες, ως 

άμήχανον Εγνων την τούτων παράλυσιν, έαυτοuς άνέλαβον Όπι

σθεν. Ό δε Βοτανειάτης τον παραρρέοντα ποταμον έπιτείχισμα 
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5 ποιησάμενος καί τινας σκοπιΟ:ς άπο μέρους ύπερ αuτοΟ προβα

λόμενος, ως αν μη κυκλψτο παρΟ: τών έναντίων και παντελώς 

άπείργοιτο I τfjς όδοΟ καi μέσον χορείας άπειροπληθοΟς πολε- Ε 234r 

μίων άλίσκοιτο, προέβαινε μεν περt τaς οχθας τοΟ ποταμοΟ. Οί 

δε Πατζινάκοι πάλιν έπεισπεσόντες αύτψ δι' ολης έπολέμουν 

10 ημέρας, έν νυκτi δε πάλιν κατa διαδοχaς ετεροι. Κατατροπώσα

σθαι δε τοί3rον καi rouς περi αύrον καi πεισαι καrαθειναι τα 

Όπλα ούδαμώς ήδυνήθησαν. Σκοπον δε μελετήσαντες τούτους 

άνίππους ποιήσαι, διΟ: πολλών βελών μακρόθεν 11 έκπεμπομέ
νων τοuς ϊ'ππους αύrών κατηκόντισαν εiς χειρας αύτοις έλθειν 

15 μη δυνάμενοι· δοκιμάσαντες γΟ:ρ πρότερον τούτο πολλάκις πολ

λοuς τών ίδίων άπέβαλον παρ' αύτοΟ τού Βοτανειάτου και τών 

σuv αύτψ διαχειρισθένrας. Ώς δΕ: τών ϊ'ππων αύrοuς οί βάρβαροι 

άπεσrέρησαν ταις έκ τών τόξων πληγαις, εμειναν μεν πεζοι μετΟ: 

τών pωμαϊκών κρηπίδων, ταύτας δ' άποτεμόντες έν έμβάδων 

20 τάξει τα κάτω μέρη κατέλιπον· ού μην τΟ:ς άσπίδας καi τα ξίφη 

άπέλιπον, άλλΟ: την στρατιωτικην οπλισιν εχοντες οί5τω την 

όδΟν καi τον πόλεμον i]vυov· ού γΟ:ρ κατέλιπον αύτοις άνα

κωχi]ν οί πολέμιοι, άλλΟ: καrα διαδοχaς πολεμοί3ντες ημέρας τε 

καi νυκτος δια πάσης φιλοτιμίας έχώρουν, wστε πασι τρόποις 

25 ύπερ aπαν το στρατόπεδον αι'Jτοuς παραστήσασθαι. 'Αλλ' Ol γε 

προς τον άρχηγον αύτών άφορώντες και προς το θαρσαλέον 

αuτού καi ήγεμονικον έκπληττόμενοι, μένους έπληροuντο και 

τού I άπλέτου μόχθου καi τοΟ συνεχοΟς πολέμου παρηγορίαν ού Ε 284v 

μικρΟ:ν έκομίζοντο. Τρίτην οόν ήμέραν ούτωσι διανύσαντες έν 
30 πεζοπορίι;χ καi τών πολεμίων τοuς εiς χείρας έλθόντας πολλοuς 

5 αύτοϋ CE: αύτοϋ tacite Bekker προβαλόμενος Ε: προβαλλόμενος C 7 άπειροπληθοϋς Ε: 

άπειροπληθΛ C άπειροπληθεί coni. Bekker άπειροπληθών scripsit Martin πολεμίων scripsit 

Martin: πολέμων CE πολέμy.> scripsit Bekker 9 πατζινάκαι Ε 20 μέρη ΕΡ< et tacite Bekker: 

μέρει C 23 διαδοχας Ε et Brunet de Presle: διοχας C 26 αύτών: αύτοίς Ε 



34 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 41/42/43) 

άναλώσαντες, ϊππων τριwν έκυρίευσαν καi τούτους αύτψ 

προσήνεγκαν δυσωπούντες έποχηθf1ναι μόνον μετeχ δύο ύπασπι

στων καi τοις ποσiν αύτών πιστεύσαι η1ν σωτηρίαν έαυτού. Ό 

δε μηδεv τοιοuτον καταδεξάμενος, μηδε pίψασπιν έαυτον άπο-

5 δειξαι μέχρις άκοης άνασχόμενος, πληροφορει μέν 11 αύτοuς ώς 
αίρετώτερον έχει θάττον άπάντων άποθανειν η ψεύσασθαι I η1ν C 175' 

όμολογίαν τής μετ' αύτών στερράς διαμονf1ς καi άθλήσεως, 

οiκείαις δε χερσi τοuς πόδας άποτέμνει τών ϊππων, καi μέχρι τέ-

λους άγωνίσασθαι τον περi ψυχης άγwνα πάσι κατεπηγγείλατο 

10 καi τοις πολεμιωτάτοις άμύνασθαι καi μη διαρραγήναι τfjς συν

οδίας αύτοί3. Οίδε το θάρσος αύτοu καi το τfjς εύγενοuς άνδρίας 

ύπερφυες άγασθέντες καi την τfjς γνώμης εύθύτητα καi την 

fι..γαν εύτολμίαν καi στερροτάτην πίσην έκπληκτικώς έπαινέσαν

τες, εύέλπιδες οντως γεγόνασι τοσ μηδέν τι παθειν aνήκεστον 

15 τοιούτον aρχηγον κεκτημένοι καi τού πολέμου καi τής όδού προ
εξάρχοντα. 'Έκτοτε οδν έπi έννέα ήμέρας καi τοσαύτας νύκτας 
ού διέλιπον οί πολέμιοι πεpιιππεύοντες αότοuς καi καθυλα

κτούντες καi τόξοις βάλλοντες. Οί δέ τaς άσπίδας προτείνοντες 

έδέχοντο μεν τa βέλη τούτων και aπεκρούlοντο, έχόμενοι δε τής Ε 285' 

20 όδοσ ει ηνας εδpον έγγιστα τούτοις παραπελάζοντας, στερροτέ
ραις πάνυ κατεπόνουν πληγαις. Καi περιέστη τψ Βοτανειάτn 

μετeχ τών άμφ' αότον ό τού πολέμου καi της όδοί3 κάματος εiς 

ολας ή μέρας ενδεκα καi νύκτας ϊσας, πράγμα μήτε τοις παλαιοις 

έκείνοις καi ~δομένοις εiς άνδρίας έπίτασιν μήτε νέοις Εν τε 'Ρω-

25 μαίοις καi Πέρσαις καi λοιποις έθνεσι κατορθωθέν τε καi τολ

μηθέν. Ό γaρ πόλεμος καi ήμίτομον ή μέραν τινi προσγενόμενος 

παραλύει ν οiδεν αύτον καl άνάλκιδα τίθεσθαι, 11 καi ταύτα ίππό
την οντα καi τοις ποσi μη όκλάζοντα. Το δε δια τοσούτων ήμερων 

8/9 καi μέχρι τέλους ... άγώνα: cf. Karathanasίs 108: τον περi ψuxfjς (δρόμον) τρέχει 

3 έαυτιf) coni. Polemίs 1 Ο άμύνασθαι Ε: άμύνεσθαι C 11 αuτοu CE: αuτών prop. Bekker 
13 στερροτάτην coni. Bekker: στερροτάτ C στερρότη τ Ε έκπληκτικώς tacίte Bekker: έκπλη
τικώς CE 16 έννέα Ε: θ' C 19 τούτων τa βέλη Ε όχόμενοι Ε 20 παραπολάζοντας Ε στερ

ροτέραις tacίte Bekker: στερροτέροις CE 22 όδοu Ε et prop. Rosensteίn: άπου C 23 
παλ~bίς Ε 24 έκείν[ο]ις Ε άνδρείας Ε 27/28 ίππότην δντα Ε et scήpsίt Bekker: ίπποντ' C 

[Β. 43/44] ΙΣΤΟΡΙΑ 

πεζfj βαδίζειν καi πολεμειν καi μηδε νυκτος i]ρεμίαν fι..γειν, 

ούδείς πω τών άπάντων άκοαις έλα β εν, εi μη έπi τούδε το σ 

άνδρος ύπερφυώς έθαυματουργήθη. Ώς δ' άπέκαμον οί πολέμιοι 

καi τfj 'Αδριανουπόλει πλησιάζειν έπέγνων, οπίσω έαυτοuς άνε-

5 λάμβαναν, θαύμα καi οδτοι την καρτερίαν αύτού καi άνδρίαν ώς 
άνεκδιήγητον λογιζόμενοι. 'Όθεν καi πολλοuς συνέβη τών φευ

γ όντων 'Ρωμαίων έκ τfjς τοιαύτης τών βαρβάρων σχολfjς τeχς 

τούτων χείρας διαφυγείν. 

'Έκτοτε τοίνυν ούδεμίαν aξιόλογον δύναμιν ό βασιλεuς έγνω 

10 κατα τών έναντίων έκπέμπειν, aμα μέν τοίς παραδείγμασι βαλ

λόμενος την ψυχήν, aμα δε καl λόγον θpυλλούμεvοv προσιέμε

νος, ώς το θε1Όν ούκ έπινεύει το έθνος ήβηδον κατακεντηθfjναι 
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και γλώσσαν μίαν τών άπηlριθμημένων σχολάσαι. Προελομένων Ε 285' 

δε η1ν εiρήνην αuτών, προσίεται τούτους ό βασιλεuς καi σπον-

15 δαις τον πόλεμον καταθέμενος συλαγωγειν fjρξατο τaς εύνοίας 

αύτών καl τοίς pωμαϊκοις δώροις καi άξιώμασι καταμαλάπειν 

το βαρβαρικοv αuτών καi άτάσθαλοv ήθος. 
Κατa δε τοuς αύτοuς χρόνους Οδννοι Νεφθαλιται, Περσών 

ομοροι, οϋς τfjς Περσίδας ό Γάγγης aποτειχ{ζει ποταμός, 11 τέσ-
20 σαρσι προς τψ ήμίσει μιλίοις το εδρος aποτεινόμενος έν τοίς στε

νοτέροις αύτού διαβήμασι, διαπεραιωθέντες τον ποταμόν, 

ήγεμόνος αύτ:οις aνεψξαντος η1ν όδόv, δς προειλημμένος καl 

ταπεινfj τύχn συμπεπορισμένος καi δουλικfj μετa τελευη1ν τού 

κρατούντος δεσπότου τfjς Περσικfjς γέγονεν έγκρατής, καi aκα-

25 ταμάχητον σθένος οiον τοις έκεισε πάσιν έναποδείξαντες, προς 
aνίσχοντα tiλιον τοις iβηρικοίς όρίοις προσήγγισαν καi κατα

δραμόντες πλείστη ν οσην ήδύναντο, aρχηγον τών 'Ρωμαίων ζω

γρί~ εiλον την άρχην περιεζωσμένον τών τfjς Συρίας, Λειχούδην 
έπικαλούμενον. Καi συνεχεις έκδρομaς έπετείους το έθνος ποι-

30 ούμενον ούκ όλίγα την pωμαϊκην κατέβλαπτε γην. Άντιπαρα-

25/26 προς άνίσχοντα i]λιον: Herod. 3,98; 27/28 ζωγρίςι εiλον: ν. supra p. 28,11 

4 άδριανοιπιόλ C 16 pωμαϊκοίς Ε et scripsίt Bekker: pωμαϊκfjς C 18 Νεφθαλίται tacite 
Bekker: νεuθαλίτ C μεuθαλίται Ε 19 δμοιροι Ε 20 στενωτέροις tacite Bekker 23 δουλικft Ε 
et Rosenstein: δοuλικiιν C 27 ζωγρίςι scripsi: ζωγρεία CE 28 τών Ε: τον cac seclusit Bekker 



36 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΎ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ {Β. 44/45) 

ταττόμενοι δε τούτοις οί τών aκρων έπιστατουντες 'Ρωμαίοι η1ν 

i]ττω πως aπεφέροντο, τόξων εu εiδότων τών έναντίων καl κατα 
σκοπον βαλλόντων ούχ fiκιστα καl τοuς aντιτεταγμένους έκδει

ματούντων ταίς έκηβόλοις πληγαίς. Διο καi aνενδότως I κατέ- C 175' 

5 τρεχον πάσαν η1ν 'Ιβηρικήν, I πολίχνια καl κώμας ά:ρπάζοντες Ε 286' 

καi μεγίστας aνατρέποντες πολιτείας καi χώρας aναστάτους ποι

ούμενοι. Συνηνέχθη δε ταυτα δια η1ν του βασιλέως ϋστερον πλε

ονεξίαν. Στρατεύματος γcφ aξιομάχου ηΊν 'Ιβηρικi]ν περιέποντος 

καi όψώνιον εχοντός τινας τών παρακειμένων δημοσίων 

10 χωρών, ό:φείλετο ταύτας ό βασιλεuς καi παρελwν τοσαύτην 

iσχuν ou μόvοv τοuς iδίους aπέβαλε συμμάχους, &.λλα και πολε
μίους αύτοuς iσχυροuς έργασάμενος 11 προσθήκην δια τούτων 

ό:καταμάχητοv προεξένησε τοις έναντίοις. Έν μι~ γαρ πλήθους 

κατα βασιλικi]ν γνώμη ν στρατιωηκου συvαθροισθέντος έπ! τών 

15 κατ' 'Ιβηρίαν όρίων, συνταγματάρχην έπίσημον €χοντος δς Λιπα

ρίτης έπωνομάζετο, συμβολη μεταξu τούτων καi τών Οuννων 

καρτερα γίνεται· καl μέχρι πολλου τfjς μάχης καθισταμένης iσο

παλους, τέλος οί aντιτεταγμένοι το κράτος ήνέγκαντο καi τοuς 

'Ρωμαίους νικήσαντες ζώντα τον Λιπαρίτην κατέσχον καl προς 

20 τον έθνάρχην αuτών ώς θήραμά η τών μεγίστων aπήγαγαν. Κα

λείται δ' οότος σουλτάνος τft περσικft διαλέκτψ. Ά.λΛ ο γε τοuτον 
iδών καi το γένος τούτου μεμαθηκώς, προ κατέλαβε γαρ αuτον ή 

φήμη τfjς του ό:νδρος γενναιότητος, fiρετο τουτον οπως δη χρη

στέον αύτψ. Ό δέ «βασιλικώς» €φη. Καi αύτίκα τfjς δυστήνου 

25 τύχης τουτον ό σουλτάνος έλευθεροί καi πάντων ir.Jν κατα τον 
πόλεμον άποβεβλήκει πολλαπλασίονα τι1ν άντέκτισιν δούς, τιΊν 

προς 'Ρωμαίους οϋτω I συνεχώρησεν εξοδον, θαυμάσας την του Ε 286v 

aνδρος εύψυχίαν καi το τοu φρονήματος εύσταθες καi θελήσας 

μη δεύτερος αύτοu γενέσθαι περi το τfjς πράξεως εύγενες καi 

30 aφιλοχρήματον. Τοuτον τοίνυν ό τών 'Ρωμαίων δεξάμενος βασι

λεuς τιμαίς τε δημοσίαις αύτον κατελάμπρυνε καi δώροις καi λό-

3 ένδειματούντων Ε 12 ίσχυροuς Ε et prop. Rosenstein: ίσχυρώς C 16 συμβο[υ]λιl Ε 
18 ά[ ντ ]ι τεταγμένοι Ε 21 τούτον Ε et tacite Bekker: τούτων C 22 προκατέλαβε Ε et tacite 

Bekker: προκατάλαβε C 27 συνεχώρησεν Ε: συνεχώρη C συνεχώρει tacite Bekker 

{Β. 45/46/47) ΙΣΤΟΡΙΑ 

γοις πανταχόθεν εχουσι το λαμπρον κατεκόσμησεν' ώς ύπερ τfjς 

pωμαϊκfjς βασιλείας τf]ν ψυχf]ν άδιστάκτως προέμενον.ΙΙ 

Έξ έκείνου τοίνυν άρχf]ν ό του σουλτάνου μετα του 'Ρωμαίων 

βασιλέως παρέλαβε σύλλογος καi παρ' έκατέρων πρέσβεις προς 

5 aλλήλους έπέμποντο καi δεξιώσεις ώσαύτως τιΊν φιλίαν άνανε

ούμεναι. Το δε λnστρικον τών Οuννων ούκ €ληγε τής έπιδρομής 

καi ή σκfjψις τοσ σουλτάνου οτι τινες τών έπi τfjς ληστείας ούδ' 

αύτψ γινωσκόμενοι τιΊν εφοδον δίκην αγρίων λύκων πεποίην

ται. 

10 Προ δε τfjς του βασιλέως τελευτfjς αύτος ό σουλτάνος μετα 

της παρασκευής ά:πάσης τfjς πολεμικfjς Ε:ξιών, εγνω τιΊν πόλιν 

την Μαντζικίερτ πολέμψ καθελειν τε καi παραστήσασθαι. Καi 

προσβολας ένεργείς κατα τών τειχών ποιησάμενος ούδεν ir.Jν 
fiλπισεν, €δρασεν- ό γαρ τών 'Ρωμαίων ήγεμών, Βασίλειος οuτος 

15 ό έπικεκλημένος Άποκάπης, έρρωμένως άντιταξάμενος τας μη-

χ αν ας άπεκρούσατο. Μι~ δέ τινι τούτων, πολλοi:ς άνδράσι δυνα-
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μένη λίθον μεταρριπίζειν ύπερμεγέθη καΙ πάσι τοίς δεχομένοις 

αύτον άπροσμάχητον, δυσχερώς εσχεν άντιστfjναι καί τι δραστι

κώτερον πάλιν άντιτεχνάσασθαι· οϋτε γαρ aσπlς οϋτε I πέλτη Ε 287" 

20 οί5τ' επαλξις οuτε στερρότης τειχών τfl pύμn του πεμπομένου 

λίθου παρα του μηχανήματος άντιταχθήναι ήδύνατο. Άλλ' ό 

πάντα δυνάμενος καl μετασκευάζων προς το σιψφέρον Θεός, ό 

το χριστιανικον φυλον περιέπων άεί, τινl τών Λατίνων iσχuν καl 

βουλην ύπερτέραν έννοίας ένέπνευσε. Καl λαβών οδτος aγγος 
25 τι φέρον ενδον του μηδικοί) πυρος συσκευήν, τfjς του 11 aστεος 

πύλης δρομαίος έξήλασε καi καθιεiς έαυτον εiς μέσους τοuς 

έναντίους πυρ Ι τε τψ στόματι του aγγους έναπερείσας, τοuτο c 176' 

συντρίβει προς το μηχάνημα. και αύτίκα πuρ άναφθεν &παν έξέ-

λειξε καi κατενεμήσατο· συνήρτηντο γαρ αύτψ καί τινα πέπλα 

30 τας άπο τών τειχών άποτειχίζοντα προσβολάς. Καi παλίνορσος ό 

Λατίνος προς το aστυ γενόμενος άθιγης έρρύσθη τής τών έναν-

12 Μαντζικίερτ scripsit Martin: μανζικίερτ CE 21 τοu μηχανήματος Ε: τa μηχανήμα
τα C (sed ν. infra l. 28) 28 έξέλειξε prop. Gn§goire: έξέληξε CE 30 παλίνορσος Ε et scripsit 

Bekker: παλίκορσος C 
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τίων χειρος καl καταδιώξεως. Έκ τούτου δυσχεράνας ό rωλεμή
τωρ καl πολλην εύήθειαν τών κατ' αύτον κατεγνωκώς on τών 
'Ρωμαίων aνανδρίαν καταψηφίζονται τοσούτων οντων την aρε
τήν, εύθιJς aρας έκειθεν έπl την iδίαν μετεστρατοπεδεύσατο γήν. 

5 Έν τούτψ τQ ετει τον βίον ό 'Ρωμαίων κατέστρεψε βασιλεύς, 
Κωνσταντινος οίSτος ό Μονομάχος, έν ίδιοκτήτοις οϊκοις καi μη 
τοις aνακτόροις διαζευχθεlς τής ψυχής, καi τQ παρ' αύτοσ aνε
γερθένη ναQ τον νεκρον καταθέμενος, ανηρ πολιηκος και γέ
νους έπισήμου γενόμενος, δωρημαηκός τε καi βασιλικώς 

10 εύεργεrείν έπιστάμενος, φροντίζων μΕ:ν καl τών έν πολέμοις 
προτερημάτων και τοτς έναντίοις, I ώς έvόv, άvηκαθιστάμενος, L 28Τ 
πλείοvι δε poπfj τfiς τρυφής avτεχόμεvος καl τών aφροδισίων 
μη aπεχόμενος. 'Έμελε δ' αύτQ καl aστεϊσμών καl τών έν μίμοις 
γελοιασμι7Jν καi. της έπικαίρου pαστώνης και ο1ς η ζωτικη ψυχη 

15 συνέζευκταί τε καi συνερρίζωται. Ού 11 μi]ν aλλa καi καινών 
οiκημάτων έν διαφόροις τόποις κατάκησιv έπεποίητο καl avοι
κοδομας συνεχετς Ξχωv Ξv ταύταις φροντίδας κατεκένου συχvάς. 
Το δε τών ολων άπάντων ύπερέχον καi προημώμενον αύτQ το 
φροντιστήριον ιlν εiς δ καl το περικαλλες iερον aνηγέρθη έπ' 

20 ονόματι του έν μάρτυσι περιωνύμου άγίου Γεωργίου, οiκοδομαiς 
έτέραις βασιλικατς έκλελαμπρυσμένον καi πολλην εχον η1ν τερ
πωλην τοΙς περιέχουσι ταυτα λειμώσι καl ταlς έαριναiς πόαις, 
ώς aνθαμιλλάσθαι τας οiκοδομaς τοΙς ύπαίθροις καi δια τών 
aμφοτέρων άρμονίαν ήδονfiς τοΙς θεαταίς περιγίνεσθαι. Συνήψε 

25 δε τούτοις καl νοσοκομείον έπιμελείας aνάμεστον. Φύσει δε με-

5 d. 11 mens. _Jan. a. 1055 

14 ή ζωτικη ψuχη: cf. Basil. Caes., Const. ascet., PG 31, 1340°: διττην ycφ εΙναι τfjς ψuxfiς 
έγωγε οΙμαι την δύναμιν, μιας καi της αuτfiς ύπαρχούσης την μέν ηνα του σώματος ζωτι
κήν ... et al. 

5 τον βίον Ε: om.C 13 έμελε tacite Bekker: έμελλε CE 16 κατάκτισιν om. C έπεποίητο 
άνοικοδομaς καi συνεχείς prop. Bekker 17 κατεκαίνου prop. Brunet de Presle (sed ν. infra 
p. 60,23) 22 ταuτα C: ταύτην Ε 

[Β. 48/49] ΙΣΤΟΡΙΑ 

γαλουργος ων καi. βασιλικών χαρίτων aνάπλεως, καi. ζι}>ων aσυν

ήθεις iδέας τοις ύπηκόοις έξ αλλοδαπής παρεστήσατο γfjς, μεθ' 

ί::Jν καi. τον μέγιστον έν τετραπόδοις έλέφαντα, δς θαυμα τοΙς Βυ
ζαντίοις καl τοίς aλλοις 'Ρωμαίοις, ί::>ν εiς οψιν έλήλυθε διερχό-

5 μενος, έχρημάτισεν· εση γαρ μεγέθει μεν μέγιστος, τοιJς πόδας 
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εχων έμφερείς aτλαντικοίς κίοσιν, <Ι>τα μηδεν aσπίδος I πελτα- Ε 288r 

στικfiς aποδέοντα, κίνησιν aστατον δια παντος προβαλλόμενα, 

ούκ aναιτίως μέντοι aλλa φόβψ του κώνωπος. Πάντων γαρ τών 

μεγίστων θηρίων κρατών έν ίσχύι καi aλκιμότητι, παρa μόνου 

10 του κώνωπος ήττάσθαι όμολογεί καl ώς θώρακα την τών wτων 

κίνησιν aντεπάγει α6τψ την προσβολην τούτου μακρόθεν aπο

σοβών· εi γaρ λαθών κώνωψ έντος 11 εiσέλθοι της aκοης αύτου, 
τιμωρίαν αύτψ μεγίστην καi θάνατον έπιτίθησι. Κέχρηται δε η'j 

pινl οσα καl χειρί· εστι γaρ το μήκος αύτfϊ κατa σάλπιγγα καl δι' 

15 αύτfjς aπαν ένεργεί το διδόμενον καi τοίς κατa νώτα καθημέ

νοις ήνιοχοί3σιν αύτον aναδίδωσι καi την τροφην παραπέμπει 

τψ στόματι καl οπλον κατ' έχθρωv εχει και cψυντήριον δύσμα

χον. Λώροις δε παντοίοις η χαλινοίς ούχ ύπείκει, άλλ' ή α1σθησις 

αvτψ του ποιείν οσα τοίς i]νιοχουσι βεβούλευται, πέλεκύς έστι 

20 κατa κρανίου φερόμενος. Χρόνοις δε πολλοίς κυοφοlρούμενος, C 176'~ 

δέκα γaρ ένιαυτοίς τft μητρι}>~ νηδύι καλύπτεται, τi]ν των 

όστων άρμονίαν σκληρaν καi. aτεγκτον προς σύμπτυξιν aποδεί

κνυσι· δια τουτο καi είς γfiν κατακλιθήναι αδυνατεί, μη οΤός τε 
ων τα aρθρα των ποδών ταίς άρμονίαις συνάξαι και περιαγαγείν-

25 άντi δε κατακλίσεως η1ν είς δένδρον η χειροποίητον ξύλον η 

τοίχον κατα μίαν πλευρaν ποιείται έπίκλισιν, ορθιος τούτοις έπε

ρειδόμενος μόνον. 

Έπi. τούτψ τψ ζι}>ψ καi την λεγομένην καμηλοπάρδαλιν έξ 

Αίγύπτου πεμφθείσαν αύτQ τοίς ποlλίταις ό βασιλεuς καθυπέ- Ε 288v 

30 δειξεν. 'Έστι δε καi αϋτη κατa το ον ο μα σύνθετος, φολίδας μεν 

παρδάλεως εχουσα καμήλου δε μέγεθος σuν τn κεφαλn καi τQ 

άποτεταμένψ καi λεπτQ του τραχήλου, πλην οσον οτι ό τράχη-

2 έξ άλλοδαπfjς τοίς ύπηκόοις Ε 5 μεν om. Ε 11 προσβολi]ν Ε et tacite Bekker: προ
βολην C 15 νώτα tacite Bekker: νώτ CE 22 &τεγκτον C: &τευκτον Ε 23 μη οlός τε Ε et 
tacite Bekker: μi] oi οστε C 26 τύχον Ε ορθριος Ε 
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λος αύτfi ορθιος ων ούχ ώς τfi καμήλ4J πεποίηται καμπυλώτατος, 

&.λΧ ούτε περi το 11 μέσον της pάχεως κύρτωμά τι &.νίστησιν, !σην 
δε η1ν &.π ο τών νώτων aχρι τού ούραίου εύθείαν ένίστησιν, ούκ 

έν !σ4> δε τQ ύψώματι· τa μεν γaρ προς νώτον τούδε εiς ϋψος 

5 έπαίρεται, τa δε προς όσφuν ταπεινοτέραν εχει καi χθαμαλωτέ

ραν ηΊν σύνθεσιν, ώς έοικέναι ταύτην &.νωφερεί τινι σκοπι~ έκ 

χθαμαλού &.ρχομένn. Το δε βάδισμα διάφορον τοίς &λλοις ζι;>οις 

καl ξένον εχει παντάπασιν· ού γaρ wσπερ έκείνα τοuς όπισθίους 

πόδας έγείρει πρότερον, είτα τοuς έμπροσθίους, &.λΛ έναλλaξ 
10 τοuς της μιας πλευρaς δύο πόδας α!ρει τε καi κινεί καi αδθις 

όμοu τοuς τfjς έτέρας πλευράς δύο πόδας έν ίσοταλάντ4J καl κι

νήσει καi aρσει. 

Τοιοuτος δε κατa τοvς προτέρους χρόνους τυγχάνων ό Μο

νομάχος έπl πολυειδέσιν άβρότησί τε καl θρύψεσι προ δύο της 

15 του βίου καταστροφης ένιαυτων μεταβολfιν των εργων &.νυπο

νόητον έπεδείξατο. Προστεθεiς γcφ τοίς δεινοτέροις τών φορολό

γων άνδρών, οϋς σεκρεηκοuς ό πολιτικος λόγος ο"ίδε καλειν, 

aρδην άπάντων ζημίας &.προόπτους καi λοιπάδας μεμηχανημέ

νας κατεσοφίσατο καl τοuς βίους τών όπωσοGν εύπορούντων 

20 εκμυελίζων εντεύθεν ήν, δίκας άδίκους επάγων καl καινοφανη 
ζητήματα καl προβλήματα. Κα\. I ό στεναγμος οσος τών οuτω ζ η- Ε 289' 

μιουμένων καl καθελκομένων είς η1ν άπόδοσιν αϊ τε φρουραl 

πλήθουσαι τών εναγομένων καl καθημερινος όδυρμός. των δε 

πεφαθέντων του &λγους οί μήπω 11 πειραθέντες έλεεινότεροι, 
25 πaσι τοίς φισκοσυνηγόροις ύποκατακλινόμενοι καi ψοφοδεε1ς 

οντες καi το ξίφος ήρτημένον μονονουχl κατa της έαυτών κε

φαλης ύποπτεύοντες. 'Ενέσκηψε δε το δεινον καi aχρι τών &.φω

ρισμένων τοις θείοις σηκοίς καi φροντιστηρίοις σιτηρεσίων, 

πανταχού τών επαρχιών διαταγμάτων πεμφθέντων &.νε-

30 ρευνaσθαι περi τούτων καi &.νακρίνεσθαι τοuς θεραπευτaς τών 

ίερων καi των μη εύλόγως τάχα διδομένων τfιν δόσιν έκκόπτε

σθαι. Έπεi δε προ της τοιαύτης ερεύνης εφθη τQ χρεών ό βασι-

1 τft καμήλι+> Ε: τfjς καμήλου C 4 νωτ Ε 7 χθαμαλού Rosenstein: θαμαλοίί CE άρχο

μένην Ε 10 τοuς om. Ε πλευρii[ς] Ε 20 έντεύθεν om. C 30 άνακρίνεσθαι Ε et scripsίt 

Bekker: άνακρίνασθαι C 32 προ Ε et tacίte Bekker: προς C 

[Β. 51/52] ΙΣΤΟΡΙΑ 

λεuς λειτουργήσας, εκράτησε λόγος έν aπασιν οτι ούρανία πληγfι 

τοΟτον έκ μέσου πεποίηκε, πειρώμενον &.λλοιώσαι τa καλώς δε

δογμένα προς τfιν εύσεβη διανέμησιν. 

Έν δε τQ τελευτaν ήβουλήθη χειροτονησαι βασιλέα δι' έαυ-

5 τού καi τούτ4> τfιν 'Ρωμαίων έγχειρίσαι aρχήν· καi διό: γραμμά

των τινa Πρωτεύοντα κεκλημένον πολλfi σπουδfi μετεπέμψατο, 

προέφθασε δε ή αύτοΟ τελευηΊ ηΊν εκείνου σπουδή ν. 'Έζησε δ' ό 

Μονομάχος εν τfi βασιλείςι: χρόνους δώδεκα καi μηνας έπτά. 

Καi αύτίκα τών πραγμάτων έπελάβετο καi της μοναρχίας 

10 αύτης ή προμνημονευθείσα Θεοδώρα αύγούστα, προαπεβίω γaρ 

ή ταύτης αύταδέλφη, καl μηδενl τών &.νδρών εeελήσασα συζευ-
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χθηναι I μήτ' &λλως συμβασιλεύειν, I αύτη μόνη διό: τών θαλα- C 177r, Ε 289' 

μηπόλων εύνούχων τών ολων &.ντεποιήσατο 11 προς μικρόν. Εtτ' 
&.νενεγκοΟσα τών ελλογίμων &.νδρί τινι ίερωμέν4J τε καi συν-

15 έσεως γέμοντι καi πολυπειρίας ούκ &.ποδέοντι, Λέων προσηγο

ρία τQ &.νδρί, ηΊν διοίκησιν τών πραγμάτων έπέτρεψεν. 

'Επιεικώς οόν οvτος έν aπασιν ενεργών καl κατa λόγον τοις πα
ρεμπίπτουσι χρώμενος καl τον νόμον ποιούμενος βούλημα, 

πaσαν εύταξίαν καl εύνομίαν πεποίηκε πολιτεύεσθαι. Καi &.στα-

20 σίαστον fιν ού μόνον το 'Ρωμαίοις ύπήκοον &.λλa καi αύτο το 
&.λλόφυλον, τού Θεού πάντως εύαρεστουμένου τfi &.γαθοεργίςι: 

τών πράξεων καi τa σκολιa εiς εύθεiαν έξομαλίζοντος. 

της δε τοιαύτης βασιλίσσης προς η1ν εκεiθεν βασιλείαν μελ

λούσης μεταστηναι, έμονάρχησε γaρ χρόνον ενα καl μfjνας όκτώ, 

25 περl βασιλέως φροντlς κατείχε τοuς έν τοίς βασιλείοις τa πρώτα 

10/11 a. 1050 23/24 mors Theodorae mens. Aug. a. 1056, ν. Scylitzes 480, 28-30 

22 καi τa σκολιa εiς εύθείαν έξομαλίζοντος: cf. Is. 42,16: ποιήσω αύτοίς ... καi τa σκολιa 
εiς εύθείαν 

2 τούτον Ε et tacίte Bekker: τούτων C 11 αύταδέλφη C: άδελφfι Ε 14 τε om. Ε 15 
άποδέοvτι coni. Bekker: άποδέοvτ C άποδέοντα Ε 19 π[ε]ποίηκε Ε 24 μεταστfjναι Ε: μετα
ναστfjναι tacίte Bekker μεταστείναι C 25 το[ u ]ς C 



42 ΜΙΧΑΗΛ ΤσΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΎ [Β. 52/53] 

φέροντας. Καl ώς το άποτέλεσμα παρεστήσατο, ούχi τον γεν

ναίως άνθεξόμενον τfίς άρχfίς άναγορεύσαι προείλοντο, άλλ' δς 

&ν μ&λλον ϋπτιος f'σοιτο και αύτοΊς ύποκείμενοc; καl τfj άφελείςi 

καl άμελείςi την διοίκησιν μ&λλον αύτοΊς άναθεΊναι μη iσχυρί-

5 σαιτο. 

Άναγορεύουσι τοίνυν πρεσβύτην τινα όνομαζόμενον μεν Μι

χαήλ, πολιτικοΊς δε συντεθραμμένον {]θεσί τε καl πράγμασι καl 

το τού στρατιωτικού τηνικαύτα διαφέροντα σέκρετον, άπλούν 

μεν και άφελfj κατa το δόξαν αύτοΊς, πλεΊον δε τQ γήρει τρυχό-

10 μενον I καl δια τοΟτο κοινωνοΊς αύτοΊς τfjς βασιλείας 11 καl συν- Ε 290r 

ασπιστα1ς Ε:ξάπαντος χρώμενον καi τοΊς Ε:κείνων βουλεύμασι 

καi θελήμασι καταχρώμενον. Tfjς οuν έξουσίας είς πολλοuς καl 
ποικίλους διαιρεθείσης καi τών παραδυναστευόντων έκάστου 

βασιλει&ν γαυρουμένου, πολιJς γογγυσμος τούς τε άριστοκρατι-

15 κοuς καi τοuς δημοτικοuς δια την δημοκρατίαν κατεΊχε καi 

σύγχυσις. 'Εκείνων γαρ iiν το εύπραγεΊν τών τfjc; μερίδος τυγχα
νόντων αuτών καl τών όπωσοΟν προσηκόντων τQ βασιλει, κaν 

τε σπουδαΊον τfj πολιτείςi είσήνεγκαν κaν τε δεινον η καi aπρα

κτον· τών δ' aλλων λόγος ούδείς, οτι μη καi μ&λλον άλαζονείας 

20 άλόγου καi κενού φυσήματος έγίνοντο πάρεργον. Έξ ού καί τις 
τών εu γεγονότων και περi ηΊν έ~αν όνομαστών και γενναίων, 
'Ισαάκιος ονομα, Κομνηνος αότQ το έπώνυμον, ίιβρισθεις παρο

ράσει καi προπηλακισθεις ώθισμοΊς μεστος άνίας έφάνη και την 

συμφοραν κοινοποιεΊταί τισι τών στρατιωτών. Προεξοιδούμενοι 

25 δε καi ούτοι τfj τών γινομένων άνωμαλίςi καi λύπn συγκατεχό
μενοι παρορμώσιν είς ηΊν άποστασίαν αύτόν. και κατα μικρον 

συμβούλους ίκανοuς προσλαμβάνοντες καi ηΊν τοιαύτην μελέ-

6 d. 31 mens. Aug. a. 1056 

8 σέκρετον prop. Karayannopoulos: σε(?)τ CE σε ... Bekker σεμνότερον νel σεμνοπρεπώς 

prop. Pertusi 11 έξάπαντος Ε: έξάπαν τ C έξ aπαντος tacite Bekker χρώμενος Ε έ[ κ ]είνων Ε 
14 βασιλειaν Ε: βασιΚ C βασιλεί coni. Bekker et prop. βασιλικώς 26 τfιν om. Ε 
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την προς καιρον ώδινήσαντες, μετα το τfjς βασιλίδος άπ&ραι, 

μικρον οσον διαλιπόντες έκρήσσουσι ηΊν ώδΊνα καi τοΟ κρα

τοuντος μυκτfjρα καταχεάμενοι έnαίρουσιν είς ϋψος καi 

προunτον το μελετώμενον. Προ I δε τούτων, τών άρχισυμβούλων Ε 290V 

5 εiς, Βρυέννιος τοuνομα, Άδριανουnολίτης, 11 στρατηγος τών Καn
nαδοκών καθιστάμενος, καταδυναστεύσας η μ&λλον είnεΊν άnα

τήσας τον έκ βασιλέως άποσταλέντα προς διανέμησιν τών 

στρατιωτικών όψωνίων, έχειρώσατο τοί3τον καi δεσμοΊς καθυπέ

βαλε. Διαναστάντων δε είς έκδίκησιν έτέρων στρατιωτών, τών 

10 τε δεσμών άνείθη ούτος και τον δεδεσμηκότα κατεργασάμενος 
τών οφθαλμών anεστέρησε. Φόβος οuν κατασχών τοuς τfjς 
αuτfjς τQ πηρωθέντι κεκοινωνηκότας μελέτης ήνάγκασεν άρπά

σαι τα οπλα καi nροκινδυνεύσαι ταχέως καi μη σnοράδας συλ

ληφθfjναι και nαθεΊν τα aνήκεστα. Γενομένης τοίνυν τfjς 

15 συγκινήσεως nερi τας έαρινας τροnας προσέθεντο τούτοις πολ-

λοί, καi καθημερινf]ν λαμβαiνούσης τfjc; άποστασίας έnαύξησιν C l7Γ 
είς μέγα ττλfjθος ή συνάθροισις γέγονε. Καi aναγορεύουσι στρα

τηγον αότοκράτορα τον άρχισύμβουλον Ίσαάκιον τον Κομνη-

νόν. Μετατίθενται δε προς τον έν τfj Βύζαντος βασιλέα συχνοι 

20 τών έκ τfjς έ~ας στρατιωτών. Και ό μέν, ό Κομνηνός, τοuς έκ 

ταύτης εlχε μόνους συντιθεμένους αύτQ, ό δε και τοuς nροσ
ρυέντας έκεΊθεν καi n&σαν η1ν έσnερίαν δύναμιν. Εύτρεnίσας δε 

δια πάντων στρατιαν ίκανήν, έκ τfjς Εύρώnης είς Άσίαν τοuς στρα

τιώτας διαnεραιωθfjναι nεποίηκε. Και μέχρι τfjς Νικομηδείας γε-

7 τον εκ βασιλέως άποσταλέντα: i.e. patricius Ioannes Opsaras, ν. Scylitzes 487,36 

17/18 d. 8 mens.jun. a. 1057 

3 iπαίροuσιν εiς uψος: cf. Eur., Phoen. 404: οuδ' ηύγένειά σ' ήρεν εiς uψος μέγαν; Procop., 

Bell. pers. Ι! 10,4: έπαίρειν εiς uψος 

1 βασιλίδος tacite Bekker: βασίλ C βασιλείας Ε 3 καταχεάμενοι Ε et tacite Bekker: κα-
τεχεάμενοι C 10 τε om. Ε 12 κεκοινωνηκότ C κεκινηκότ Ε 13 σuλληφθfίναι Ε: λη-

φθfίναι C 15 τοότοuς Ε 19 βασιλέα coni. Bekker: βασιλ C βα Ε 
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νόμενοι και ηχς σκηνaς εκεισε πηξάμενοι την των έναντίων 

ύπέμενον εφοδον· ώς δ' εμελλεν αuτη, προστάγμαη βασιλικψ 

τοις τfjς Νικαίας όρίοις προσεμlπελάζουσι. Προκαταλαβών δε ό 11 Ε 291r 

'Ισαάκιος την Νίκαιαν πόλιν εφ' έαυτον επεισάγει και τfjς έαυτοu 

5 μερίδος άποδείξας τον οχλον κατα νώτου ταύτην άφίησι και 

κατa των εναντίων προσωτέρω χωρεl. Συμβαλόντες δε μάχην οί 
άνητεταγμένοι προ δέκα σταδίων τfjς πόλεως εν τόπψ διττην 

ifκπαλαι προσηγορίαν φέρονη, τήν τε τοίί Πολέμωνος καi τοu 
'~δου, άγωνα καρτερον συνεστήσαντο. και το μΕν δεξιον κέρας 

10 ifκαμνε τοις άμφi τον Κομνηνόν, επι δε του άριστερου πυκνώσας 
την φάλαγγα δια των εu γεγονότων άνδρων όμόσε τοις εναντί
οις χωρεl. Καi παλιντρόπου γενομένης τfjς νίκης φεύγουσιν οί 

εκ τfjς Βυζαντίδος πεμφθέντες. Καi του δεξιου κέρατος αίσθο

μένου την ilπαν των εναντίων καi πάλιν άναθαρρήσαντος 

15 παντελης φυγη του βασιλικοί) στρατεύματος γίνεται. και πίπτου

σιν εξ έκατέρου μέρους συχνοί, το δε πλειστον, οί την φυγην έλό

μενοι, κατεκόπησαν. Τότε τοίνυν πατηρ μεν κα1 υίός, τfjς φύσεως 
wσπερ έπιλαθόμενοι, προς σφαγf]ν όργaν άλλήλων OUK εύλα

βουντο· καi δεξιαν παϊς πατρικψ χραίνει φόνψ καi άδελφος 

20 άδελφψ καιρίαν ελαύνει καi συγγενείας η συμφυ'ίας ε1τε των 

όμοφύλων fiλεος οuδε διάκρισις ήν, εως του θυμοu και τfjς βακ-
χικfjς μανίας ληξάντων τfjς συμφορaς fiσθοντο καi κωκυτον 

αiθέριον ηγειραν. Άλλa καi wς νικητης άναδειχθεiς οότος ό Κο
μνηνος την επινίκιον εύφημίαν κατήνεγκε καi I σεβαστος παρa Ε 291v 

25 πάντων άναγορευόμενος καi περίβλεπτος πάντας ελπίσιν επτέ

ρου 11 ώς των κατa σκοπον μη διαμαρτήσοντας. Ήρίστευσε δε 
πλέον των aλλων καi κραταιος εν τούτψ τ ψ πολέμψ εδείχθη καi 

6sqq. mens. Aug. a. 1057 

25 έλπίσιν έπτέρου: Greg. Naz., Or. V, PG 35, 689Α 

2 προστάγματι βασιλικ<i) Ε: προστάγματος βασιλικού C έκ προστάγματο)fασιλικοu scrίpsίt 
Bekker 3 προσεμπελάζουσα Ε 5 Cιφίησι coni. Rosensteίn: έφίησι C έφίει σι Ε 9 συνεστή
σαντο tacite Bekker: συνεστήσατ C συνεστήσατο Ε 13 αίσθόμενοι Ε 

[Β. 56/57} ΙΣΤΟΡΙΑ 

περιβόητος Νικηφόρος μάγιστρος ό Βοτανειάτης, εκ γένους ifχων 

επιφανους το εν ταις στρατηγίαις καi τοις άνδραγαθήμασιν έκδη

λότατον καi επίδοξον. 

τfj δ' επιούσn τας δυνάμεις άνειληφώς τfjς προς την βασιλίδα 

5 φερούσης f]πτετο. Καi προ του τοις Προποντίοις προσεγγίσαι τfjς 

πόλεως βουλη παρά ηνων των εν τέλει κατα του βασιλεύοντας 

εν Κωνσταντινουπόλει ήρτύετο. Εtτε δε καi ό τfjς άρχιερωσύνης 

έξαρχος και πατριάρχης, Μιχαηλ ό Κηρουλάριος, κεκοινώνηκε 

τούτοις τfjς σκέψεως ε1τε καi μ ή, aδηλον καi προφανες οuδέν. 

10 'Όμως δ' έκ προλήψεων καi των μετα ταίίτα συνενεχθέντων τα 

της ύποvοίας είς άληθείας άμυδρav προκεχωρήκασι ifμφασιv· και 

γcφ τ ψ Κομνηνψ τα πάντα συνδιαφέρων ήν και συμπράττων και 
τfjς πρώτης βουλης γινωσκόμενος, ώς και τfjς φιλίας καi της 

άξίας και της άγχιστείας έγγύτατος ό βεστάρχης Κωνσταvτιvος 

15 ό Δούκας, άδελφιδfjς του πατριάρχου σύνευνος καθιστάμενος, 
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καi πολλην εuνοιαν διδοuς καi λαμβάνων έκειθεν. Εtτα τfjς τυ
ρευομένης βουλης έκραlγείσης είσηλθοv aπαvτες οί ταύτης εξάρ- c 178' 

χοντες, ώς δε και oi συμμετέχοντες, εiς το θείον καi μέγιστον 
τέμενος τfjς το Ο Θεου μεγάλης Σοφίας σκηπτόμενοι τον βασιλέα 

20 τaς συνθήκας σφων προδιδόναι, διομοσαμένων τον Κομνηνον 11 

μη προlσήσεσθαι καi αuτον σπονδάς μετ' Ε:κείνου συντίθεσθαι καi Ε 292r 

της βασιλικής εξουσίας μεταδιδόναι. και αύτίκα εύφημίαις τον 

Κομνηνον κατεγέραιρον, κατήγοροι εν ταuτψ και συνήγοροι και 

προασπισταi δεικνύμενοι του άνδρός δν γaρ εξομόσασθαι έλεγαν 

25 καi οό την φιλίαν μετa του βασιλέως καθ άπαξ άπαγορεύειν, 
τούτψ παρεμβεβλημένως βασιλικής άξίας περιετίθουν τιμήν. 

Συνεκρότησε δε τούτοις καi ή προς αuτοuς κάθοδος των (του) 

11 είς Cιληθείας ... έμφασιν: cf. Plat., Resp. 597': εί καi τούτο Cιμυδρόν τι τυγχάνει ον προς 
Cιλήθειαν 

8 Μιχαfιλ om. C 12 συνπράττων Ε 18 ώς CE: wς tacite Bekker εί[ς το θείον] C: είς 
το περιώνυμον prop. Bekker 21 προσήσεσθαι Ε: προσήσασθαι C προήσεσθαι scripsίt Bekker 
22 εύφημνίαις C 26 περιετίθουν coni. Rosenstein: περιετίθ CE 27 < τοu) add. Bekker 
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πατριάρχου aνεψιων. 'Εκείνοι γaρ ώς πευσόμενοι η1ν αiτίαν τής 

στάσεως καταπτάντες έξ aποστολfjς του aρχιερέως συλληφθείσι 

παρα των στασιαζόντων έι}Jκεσαν καi aρτι διαχειρισθfjναι, εi μη 

ό πατριάρχης κατελθwν συμπνεύσει τούτοις προς το ζητούμενον. 

5 Νυγεις οδν τοίς σπλάγχνοις τfjς φύσεως, έπει καi πατράδελφος 
fjν πατρος μικρΌν aποδέων, καί τι καi aναγκαίον ύπολογισάμε
νος, 'ίνα μη διχονοοuντος του πλήθους εη τα τfjς όργής έκκαυθfj 

καi. πόλεμος έμφύλιος εiς την καταστέλλουσαν πόλιν τας στάσεις 

έγγένηται, πρόεισιν είς το ίερον και τοίς aδύτοις προσκαθίσας 

10 οϋτω κριτης των λεγομένων καi διαιτητης έχρημάτισε καi την 

pοπf]ν το1ς καθαιρεθfjναι τον βασιλέα κα\ avτεισαχθf1vαι τον Κο

μνηνον έθέλουσι δοuς δια η1ν των πλειόνων aρέσκειαν, 'ίνα μη 

τα τfjς ένστάσεως εiς έμφύλιον, ώς ε'ίπομεν, έναποσκήψειε πόλε

μον. Οϋτω την εύφημίαv του Κομνηνοu μείζον έξfjρε, τοίς ίε-

15 ρεuσιν αύτοΟ ταύτην καθολικως έπιτρέψας. 11 Ταύτα τοίνυν 
αμφίβολον του πατριάρχου παρεισάγει προβούλευμα προς το 

εiκος καl έκατέρωθεν μελπώμενον. 

'Ήρξαντο οδν πάντες μιας μερίδος, I τfjς Κομνηνού, γίνεσθαι Ε zgzv 
καi κατηρείπωτο το κράτος τού Γέροντος οϋτω γcφ αότον έκά-

20 λεσεν ή των συμπνευσάντων κατ' αύτοσ συμμορία και ό λόγος 

οδτος aχρι καi τήμερον έπεκράτησε. Καi μικρον aποθεν τής aντι
πέραv κώμης της Χρυσοπόλεως φήμη τον Κομνηvον περl τού

των κατέλαβε θαρρείν παρεγγυωμέvη οτι προηνέyκται αύτQ τα 

άνάκτορα καl ό δfjμος aπας τfjς πόλεως αύτον εύφημεί. Έπέσχε 

25 δε την όρμήν, εως έντελές τι και περi τfjς τού Γέροντος καθαιρέ

σεως πύθοιτο. Και δfjτα τού πατριάρχου πάντας τοuς έν τέλει 

μετακαλεσαμένου προς έαυτόν, οϋς μέν έκουσίους, οϋς δε άκου

σίους έκβιασθέντας τυχον οίκονομικως, στρατιωτικQ δε και δη-

1 άνεψιών: i.e. Nicephorus et Constantinus, ν. Scylitzes 498,37-39 

2 συλληφθείσι CE: συλληφθfjναι scripsit Martin 4 συμπνεύσειε scripsit Martin 9 προ
καθίσω; Ε 15 καθολικώς Ε: καθολιΚ' C καθολικf]ν coni. Bekker 16 άμφίβολον CE: το άμφί
βολον scripsit Martin 17 είκος καi scripsi: εί καi C είκος Ε 22 τούτον Ε 27 έκουσίους C: 
έκουσίως Ε et tacite Bekker άκουσίους C: άκουσίlό~ς Ε άκουσίως tacite Bekker 28 στρα
τιωτικa c δΕ:: an τε ? Bekker δΕ: καi om. Ε δημοτικιi} scripsi: δημοτικa C om. Ε στρα

τιωτικfi τε καi δημοτικfi συντάγματι (sic) prop. Pertusi 

[Β. 58/59] ΙΣΤΟΡΙΑ 

μοτικQ συντάγματι έκείσε η1ν βασίλειον έξουσίαν άφυως μπε

στήσατο και aρχας τοίς πράγμασιν, όπόσαι τούτψ έδόκουν τQ 

καιρQ πρόσφοροι, προεστήσατο. και τQ Γέροντι την τρίχα κατα

θείναι αύτίκα μάλα, εί προαιροίτο το ζfjν, μήνυμα σφοδρον έξα-

5 πέστειλε, τοΟ πλήθους τούτο κελεύοντος. Ό δέ, καίτοι των τfjς 
αύλfjς όπλιτων, και οσοι τούτψ προσήκοντες fjσαν, είς aμυναν 
έξελθείν των άντιπάλων διατεινομένων καl τούτους έτοίμως πα
ραστήσασθαι καi το κράτος αύτ<f) βεβαιωσαι, OUK ιlνέσχετο, μι

σανθρωπίας και φιλαυτίας όμοΟ πρiΧγμα λέγων είναι το δι' 11 

10 αuτον συγχωρfjσαι φόνοις καi σφαγαίς άνθρωπίναις μιανθήναι 
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την μεγαλόπολιν. και προς τα έρυθρα πέδιλα καηδών, «δια 

ταύτα» εΤπεν «ό Μιχαηλ ού προδίδωσι την εύσέβειαν». Καl 
πόρρω των έαυτοΟ ποδων ταύτα σφενδονησάμενος την κεφαληv 

ifκλινε τοις aποσταλείσιv εiς την κουράv.Ι Καl τfjς βασιλικfjς λαμ- Ε 293r 

15 πρότητος την μοναχικην πολιτείαν Ι εuχαρίστως άνταλλαξάμε- c 17sv 

νος καl τρύχινον pάκος τfjς εύδαίμονος aμπεχόνης και 

πολυτίμου, παραπέμπεται προς το ίερον μελαμφορων καl τοίς 

μοναχοίς συνταττόμενος. Δέχεται τούτον ό άρχιερεuς συναντή-

σει δfjθεν φιλανθρώπy καl μειδιώσn καί «χαίρε» προς αύτον 

20 έπειπwν φιλήματι τοuτον aσπάζεται. Ό δέ «Θεός σε άξίως, άρχιε

ρεΟ, άντασπάσαιτο» φήσας, μι~ των πατριαρχικων οίκιων, τfj 

άνωτάτω άναχωρητικfj, παραδίδοται, βασιλεύσας ενα μόνον ένι
αυτόν. 

Είσάγεται τοίνυν ό Κομνηνος διαπόντιος μετα του στόλου 

25 παντός, εuφημίαις καi άλαλαγμοίς καi. σαλπίγγων καi λοιπων 

όργάνων ήχfj σεμνυνόμενος. Και τούτον ύποδέχονται τα βασί

λεια περι δείλην όψίαν, Σεπτεμβρίου μηνος τfjς ένδεκάτης ίνδι

κτιωνος ένισταμένου. Tft δ' έπαύριον προόδψ λαμπρ~ τft τοu 

27/28 d. 1 mens. Sept. a. 1057 28 d. 2 mens. Sept. a. 1057 

1 συντάγματα C 2 έδόκουν scripsit Bekker: έδόκει C έδόθησαν Ε 4 έξαπέστειλε Ε: έξα
ποστέλλει tacite Bekker έξαποστείλ C 12 προδίδω Ε 14 Ι!κκλινε Ε 17 παραπέμπεται 
προς το ίερον Ε: παραπέμπεται [ ... ]ερόν C παραπέμπεται αύθημερόν coni. Bekker 19 μει
διώσn ΕΡ' et tacite Bekker: μειδιώσει C 20 άσπάζεται Ε et tacite Bekker: άσπάσαται c 26 
ύύποδέχονται Ε 27 ένδεκάτης Ε: ια' C ένδεκάτου Martin 28 λαμπρ~ Ε et tacite Bekker: λαμ
πρώςC 



48 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΤ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΤ [Β. 59/60/61) 

Θεού μεγάλη έκκλησίt;t μετα πολλfjς προσελθwν τfjς δορυφο

ρίας το στέφος έπ' όκρίβαντος δια χειρος του πατριάρχου κομί

ζεται. Καi πρόεισι στεφανίτης έκείθεν, δόξαν παρεσχηκwς 

aνδρίας καi ανδραγαθίας μεγίστης ού τοίς ύπηκόοις 11 μόνον aλλ' 

5 fiδη καi τοίς βαρβάροις, ώς μάχη κεκρατηκwς τοΟ κρατοuντος 

καi φασγάνψ τοσαύτην aρχt)ν δυνηθεiς περιζώσασθαι· στηλο

γραφείται δε καi έσπασμένον Εχων τον aκινάκην τQ κήνσψ. Καi 

οϋτω τfjς βασιλείας καi τών ταύτης aπάρχεται πράξεων. Φιλοτί

μοις οuν τοuς συναραμένους καi συναγωνισαμένους προς το 
10 κατόρθωμα κοσμήσας τιμαίς και φρονηστας πολλοuς I τών δη- Ε 293v 

μοσίων aποδείξας συλλόγων, οϋτω καi το δημοτικΌν τfjς προσ

ηκούσης τιμfjς aξιοί. Προ δε τών aλλων πολύ η νέμων αίδοuς 

τQ πατριάρχη ισα καi πατέρα έτίμα και τοuς τούτου aνεψιοuς 

ταίς πρώταις aξίαις και πράξεσι περιβλέπτους aποδεδειχώς. Καi 

15 τα τοίς βασιλικοίς δικαίοις προσόντα παρα τών ίερατικών δίκαια 

τft μεγάλη έκκλησίt;t νέον καθιεροί καi τούτων άλλοτριοί παν

τάπασι το παλάτιον, wστε μήδ' έπ! τfjς οίκονομίας μήτε τfjς τών 

ίερών κειμηλίων προνοίας και προστασίας παρα βασιλέως τινα 

προχειρίζεσθαι, &.λλα τfjς του πατριάρχου έξουσίας i]ρτfjσθαι και 

20 η1ν προχείρισιν τών προσώπων καl τt)ν τών πραγμάτων διοίκη

σιν. 

Καi καταστησάμενος η1ν cφχt)ν άποβλέπει καi προς το τών 

άναλωμάτων τfjς βασιλείας καi τοΟ όψωνιασμοΟ τών στρα

τιωτών μέγεθος καi ώς πόλεμοι τούτψ πρόκεινται πολλt)ν 

25 δαπάνην έφέλκοντες δια το τοuς έναντίους κατισχΟσαι καi 

πανταχόθεν κατεπαίρεσθαι τών 'Ρωμαίων. Καi χρημάτων 

δείσθαι σκοπήσας καl η1ν τούτων εύπορίαν πλείστην δσην 11 

άπαραίτητον λογισάμενος, βαρuς έχρημάτισε φορολόγος τοίς 

χρεωστοuσι δημόσια. Εiτα καl τας τών όφφικίων δόσεις αύτος 
30 περιέτεμε πρώτος καi πανταχόθεν, οiά τις aπληστος θηρευτής, 

13 τοuι:; τούτου ά:νεψιοuι:;: ν. supra p. 46,1 et Oikonomides, Le serment, 119/120 

16 νέον om. C 17 μήδ' CE: μήτ' tacite Bekker 23 όψωνιασμοϋ scripsit Martin: όψωνι
σμοϋ CE 

[Β. 61/62) ΙΣΤΟΡΙΑ 

είσεποιείτο τα χρήματα. Έμέλησε δ' αύτQ μετα ταύτα καi φει

δωλίας καl του προσθήκην aγρών τft βασιλείt;t περιποιήσασθαι. 
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Διο καi πολλα μεν ίδιωτικα πρόσωπα πολλών άπεlστέρησε κτή- Ε 294v 

σεων, παριδwν τας χρυσοβούλλους τούτων γραφας δι' ι1ν αύτοίς 
5 τα τfjς δεσποτείας ήδραίωτο· ένέσκηψε δε καί τισι τών φροντι

στηρίων μεγάλας καi πλουσίας κτήσεις έχόντων καi τών τοίς 

βασιλικοίς θησαυροίς aνακειμένων aποδεούσας ούδόλως καi 

πολλας αύτών άφελόμενος και δια λογοποίfας το aρκούν έγκα

ταλιπwν μοναίς καi μονάζουσι τοίς βασιλικοίς το περισσον προσ-

1 ο αφώρισε, πρiΧγμα παρανομίας μεν δόξαν η aσεβείας είσάγον καi 

προς ίεροσυλίαν τοίς εύλαβεστέροις έκ τοΟ προχείρου &.ναφερό

μενον, aποτέλεσμα δε μηδεν aτοπον aποφέρον πρός γε τοuς 

έμβριθώς τα πράγματα διακρίνοντας. 'Εκατέρωθεν γαρ όνήσιμον 

είναι διεγινώσκετο, τούς τε μοναχοuς φροντίδων άπαλλάπον 
15 άπροσφυών τft κατ' αύτοuς Ι πολιτείt;t και χρηματισμου τοuς c 1ΊΨ 

άκτημοσύνην πεπαιδευμένους aπανιστών καi ούδεν τών προς 

τt)ν χρείαν έπιτηδείων aποστεροΟν, καl τοuς &.γρογείτονας έλευ

θεροuν τfjς τούτων βαρύτητας, δτι τQ πολυτελεί καl πολυτα

λάντψ τών κτήσεων τα σφέτερα καταλιπείν αύτοuς οί μοναχοi 

20 κατηνάγκαζον, aπληστίαν fiδη νοσήσαντες καi είς εξιν του πά

θους γινόμενοι καi περιγινόμενοι 11 τών άντιθέτων, ει ποτε προς 

δίκην αύτοίς συνεπλάκησαν δια τfjς τών κτημάτων καi χρημά

των έπιρροfjς καi τοΟ έπl τούτοις aλογοθετήτους καθίστασθαι 

καl aποδοlχf\ς aξιοΟσθαι νικώντας τοuς aντιβαίνοντας. Καl ό δη- Ε 294v 

25 μόσιος πολλαίς χερσl.ν έπαφιέναι τα έαυτοΟ πολυμερώς συνω

θούμενος προσθήκην έδέξατο καl. παραψυχt)ν ού μετρίαν, έν οiς 
έτέρους ποσώς ού διελωβήσατο. 

Εiχε μεν οδν οuτω τα πρακτέα τQ βασιλεί καl. συνείχε τοuτον 
τfί βασιλίδι τών πόλεων δια τt)ν τών aγχιθύρων κατάστασιν. 

30 Κατα δε τον αύτον καιρον έπαρθεl.ς ό πατριάρχης οiς πεπροτερη
κέναι ύπέλαβε, καl. μείζον η κατα η1ν αύτοu άξίαν έπl. τών ολων 

γενέσθαι οίόμενος καl. θαρρήσας τfί του κρατούντος εύνοίt;t, πολ-

4 χρυσοβούλλοιι:; Ε 5 ήδραίωντο C 7 οuδ' ολωι:; Ε 15 ά:προσφυών Ε: ά:προσφόρων C 
17 ά:ποστεροϋν Ε et scripsit Bekker: ά:ποστερfj C 28 ούν om. C οϋτωι:; Ε 31 αύτοu tacite 
Bekker 



50 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ {Β. 62/63] 

λάκις τούτον ηνων επιχειρημάτων μη δοκούντων αuτQ aνεχαί

ηζε, ποτε μεν πατρικfιν είσάγων διάθεσιν και παραίνεσιν, ποτε δ' 

έπιτιμητικην παραγγελίαν και aπειλητικην aκοαίς έκδεδιnτη

μέναις έπαίνοις και προσηνέσι λόγοις και ύποπτώσεσιν, ώς καl 

5 τον βασιλέα κατα μικρον έκπεπολεμωσθαι καl παροινίαν 

ήγείσθαι την τέως παραίνεσιν. Ού πολUν δε χρόνον τούσδε τοuς 

λόγους ύπενεγκών, f.γνω τούτον ώς κατεπαιρόμενον τούτου κα

ταβαλείν ό βασιλεuς και τών ίερατικων ώς ύπεροπτικον έκ 

μέσου καθάπαξ περιελείν καi τούτον τον τρόπον διαδρaναι 11 τον 
10 f.λεγχον. Διο καi τής aρχαγγελικής έορτής aμφι μήνα Νοέμβριον 

έγγιζούσης, παρεγένετο προς τfιν έκ βάθρων έγερθείσαν παρ' 

αuτοΟ μονfιν ό πατριάρχης ούτοσι Μιχαfιλ και των περιβόλων 

του μεγάλου και aπορθήτου και θεοτεύκτου πολίσματος f.ξω γε

νόμενος των τfjς έορτης φιλοτίμως I έφρόντιζε κατα τα έσπέρια Ε 295' 

15 μέρη τής πόλεως. Ό δε βασιλεuς ήκόνα την σκαιωρίαν και τr)ν 

pομφαίαν έστίλβου καl τον ένδομυχούντα θυμον τοίς έγγίζουσι 

παρεγύμvου. και προπέμπει των οiκείωv τινa ώς ίερατικον 

συνομιλήσοντα τQ aρχιερεί περί τινων τυχον aπορρήτων και 

τον καιρον τfjς κατ' αuτοv σκέψεως καl τfjς φήμης τούτψ άποτει-

20 χίσοντα. και τfjς διαλέξεως γινομένης έπικατέλαβε πλfjθος στρα

τιωτων οπλοις κατάφρακτον· καi περιχυθέντες πανταχόθεν 

αύτQ aνάρπαστον έκ του θρόνου τοuτοv άτίμως έπαίρουσι και 

ήμιόνψ καθίσαντες συνήλαυνοv aχρι τfjς έν Βλαχέρναις άκτής

καl προστάγματος καταπτάντος βασιλικού ένi των λέμβων σπου-

25 δαίως έντίθεται καi ύπερόριος, των άδικούντων τάχα ύπερ-

10 d. 8 mens. Nov. a. 1058 

15/16 τι1ν pομφαίαν έστίλβου: cf. Ps. 7,13: τfιν pομφαίαν αuτοϋ στιλβώσει et al. 

8 ύπεροπτικον Ε: ύπεροπτικfιν C ύπερόπτην prop. Bekker 12 ούτοσi Ε et tacite Bekker: 

ούτωσi C 13 πολίσματος Ε et scripsit Bekker: πυλίσματος C 17 οίκείων τινΟ: Ε: τινα οί

κείων C 18 άρχιερεί C: άνδρi Ε 19 τών καιρών Ε κατ' αuτον tacite Bekker: καθ' αuτον C 

καθ' αύτον Ε 21 περιχυθέντες C: περιτυχόντες Ε 25 τάχα καi Ε 

{Β. 63/64/65] ΙΣΤΟΡΙΑ 

λαλων' ό ποιμενάρχης γίνεται. 'Ωσαύτως δέ καi αuτα το σ γένους 

τα φίλτατα τής όμοίας aπογεύονται τύχης. 

Φέρει δέ τοσούτον το πάθος ό aνr)ρ μικροψύχως fl aγενως 
καi κατέσεισε την πίστιν αuτού το τfjς aπιστίας προς αuτον τοσ 

5 βασιλεύοντας τόλμημα; Ούμενοuν! Άλλ' εuψύχως μάλα καi 

εύγενως καi τft καρτερί~ τον 'Ιώβ πολλQ τQ περιόντι 11 νικfiσαι 
διαθρυλλούμενος, οτι καi το &λγος οuδέν ilττον αύτQ κατά τε 
την εκπτωσιν τής aρχής καi την τfjς πολιτείας καi της παρρησίας 

καi αιJτης της μεγίστης προεδρίας άφαίρεσιν διεδείκνυτο καi το 

1 ο ελκος προς ταύτα συγκρινόμενον ήττaτο φέρον της πατρίδος καi 
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της συζύγου ηΊν aντισήκωσιν· εuλογων γaρ I εύλόγει τον Κύριον Ε 295v 

καi εuχαριστων OUK aνίει καi πάθος OUK aπεκάλει το πάθος aλλa 

πύρωσιν άκριβη καi παίδευσιν προς τελειότητα φέρουσαν καi 

άρετης έπίβασιν κρείττονος. Μfι aφιστάμενος δε καi τής ταπει-

15 νώσεως άντεγκαλων ijν αuτος έαυτQ καi &ξια πεπονθέναι κα
τατιθέμενος και προς Θεον ιΧπαν αlχμαλωτίζων νόημα καi έπi 

πaσι τοσ εuγενοι3ς πvέωv ετι τQ οντι φρο!νήματος. ου γαρ κατέ- c 179' 

πεσεν ολως οuδέ του ζήλου ένέδωκεν, οiα πάσχειν οiδε ψυχη 
τοίς ύλικοίς διεπτοημένη και κάτω φέρουσιν. 

20 'Ων έν γνώσει γινόμενος ό κρατωv Υ]σχαλλε καl μετάμελον 

ετρεφε καi τfιν έπανόρθωσιν έδίψα μέν, ούκ εiχε δ' οπως έαυτον 
στηλιτεύσοι κακως διανοησάμενον. Βεβούλευται τοίνυν αiτιά

σεις προθείναι κατ' αuτοσ και άναξιότητος γράψασθαι τον χρό

νοις flδη πολλοίς την aξίαν διακοσμήσαντα και τον σωτήριον 

25 λόγον όρθοτομήσαντα. Καi γεγόνασι μέν τής τούτου βουλής των 

έν τέλει τινές, μηδε το τοσ άνδρος άγνοοuντες έπίδοξον· ομως 

δέ γεγόνασι συμμεταβαλόμενοι τQ καφQ, όποία τα των 11 κολά

κων νεανιεύματα. Άπόπειραν δε της αύτοu προαιρέσεως ποιού

μενος ό βασιλεύς τινας μητροπολίτας προεστωτας, οϋς καi 

30 λογιωτέρους των &λλων έγίνωσκεν, ώς αύτον άποστέλλει δια

λεξομένους περi του τr)ν τιμr)ν καταθέσθαι καi μη συνόδψ καi 

5 οuμενοϋν scripsi: οuμενοίSν CE ou μf:ν οίSν tacite Bekker 9 άφαίρεσιν Ε: άφαιρΕ: C 

άφαιρέσει coni. Bekker 14 έφιστάμενος Ε 17 φρονήματος Ε et tacite Bekker: φρονήματι C 

27 συμμεταβαλλόμενοι Ε 29 μητροπολίτας Ε: μητρόπολης C μητροπόλεως tacite Bekker 



52 ΜΙΧΑΗΛ ΤσΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤσΥ [Β. 65/66] 

συλλόγψ περιφανεί δημοσιευθfjναι τά κατ' αuτοΟ. Άνάλωτος δε 

τούτοις όφθεiς καi ό:περίτρεπτος ες τά μάλιστα καi πυρίπνους 

η1ν γλωσσαν I καi η1ν όρμήν, καταιδεσθfjναι τούτους πεποίηκε Ε 296' 

καi ίκέτας προς το συγγνώμης τυχείν. Έπανελθόντες οίJν εiπείν 
5 εκείνο προς τον πέμψαντα συνεστάλησαν ούδαμως: «ήττήμεθα, 

βασιλεu, ήττήμεθα· κρείττων ό:πειλων ό aνήρ, παντος λόγου καi 

πειθοΟς iσχυρότερος, ό:λλα καl λαβής άπάσης ;ωλλQ τι{) περιόντι 

aνώτερος. Ei oίJv τι{) aνεπιλήπτψ καi aκαταγωνίστψ προσβάλ
λειν εeέλεις, ό:ναλογίζου η1ν iiτταν καi τον εντεuθεν μετάμε-

10 λον». Τούτων ό:κηκοwς ό βασιλεuς σύννους ην καi πεφροντικwς 
πωc; και τίνα τρόπον τοίς πράγμασι χρήσαηο. Έντι{) μέσψ δε του 

Θεοu κρείττόν τι προβλεψαμένου εν εiρήνn μεταλλάττει το ζfjν 

ό aρχιερεύς, προθεωρήσας η1ν θείαν μετάκλησιν δι' όσίου καi 

μεγίστου τi]v ό:ρετi]ν άγίου ό:νδρος καi οτι τοΙς εν aσκήσει καi 

15 άγνεί~ εύαρεστήσασιν εναρίθμιος ήν, εν μέσψ τfjς μνήμης αuτων, 
προ τfjς του σωτfjρος ήμων Ίησοu Χριστοί) διά φιλανθρωπίαν 

ενανθρωπήσεωc;, των φθαρτων και έπικήρων τιΊv &φθαρτον 

ζωιΊν καi ό:νώλεθρον ό:νταλλάττεται. Καi προέβη τά τfjς προρ

ρήσεως τελειωθέντος κατ' έκείνας τάς ήμέρας του ό:ρχιποίμε-

20 νος. 11 Καi ό μεν βασιλεuς μετανοί~ βληθεiς καi τιΊν ό:ρετι1ν 
εύλαβηθεiς τού ό:νδρός, μη εχων οίς τρόποις τιΊν άμαρτάδα επαν
ορθώσαιτο, εντίμως τον νεκρον αuτοσ εiσαχθflναι προς ηΊν βα

σιλεύουσαν διετάξατο. Καi παραδίδοται τfi σο ρ<{) έν ~περ έκείνος 
τόπψ καi ζων μετετάξατο, κατά το ό:νεγερθf:ν παρ' αuτού φρον-

25 ηστήριον, θαύμα I μέγιστον καi τού aξίως τfjς aρχιερατικfjς τε- Ε 296v 

λειωθfjναι σημείον ό:περίγραπτον δείξας τιΊν εν χειρi τού 

16 d. 20 mens. Dec. a. 1058 18 d. 21 mens.]an. a. 1059 secundum F. τinnefeld 

5-8 ήττήμεθα, βασιλεu, ... πολλ<f> τ<f> περιόντι aνώτερος: cf. Greg. Naz., Or. XLIII, PG 36, 
5618 17/18 τιΊν aφθαρτον ζωi]ν καi Cινώλεθρον: cf. Eus. Caes., De eccl. theol., PG 24, 1033Α: 
τfjς Cιτελευτήτου καi Cιφθάρτου ζωfjς 

12 προβλεψαμένου Ε et tacite Bekker: προσβλεψαμένου C 15 ijν Ε: wν C 23 διεδέ
ξατο Eac παραδίδωται Ε 24 κατa C: καi Ε 

[Β. 66/67] ΙΣΤΟΡΙΑ 

σταυρικοί) σημείωσιν σχήματος. Καi μεμένηκεν ή τιμία τι{) οντι 

χεi.ρ τούτον τον τύπον τηρούσα τfjς διά τού σταυρού εiρήνης καi 

εuλογίας &χρι καi τήμερον, μη ό:λλοιωθείσα συνόλως τfi νεκρώ

σει του σώματος. 

5 Προεχειρίσθη δε πατριάρχης Κωνσταντίνος, πρόεδρος καi 

πρωτοβεστιάριος, ό Λειχούδης, ό:νηρ μέγιστον διαλάμψας τοίς 

βασιλικοίς καi πολιτικοίς πράγμασιν aπό τε τfjς τού Μονομάχου 

καi. μέχρι τfjς τούτου αναρρήσεως καi. μεσάζων εν τοίς βασιλεί

οις την των ολων διοίκησιν. Καi γέγονε δωρηματικος τοσούτον 

10 καi προνοητικΌς των τε ίεροκηρύκων καi των μιγάδων, ώς καi 

πάντας τfjς τούτου άφθονίας σχεδον ό:πόνασθαι καi θαυμάζειν 

τον ελεον. 
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των δε προς Υjλιον δύνοντα Σαυροματων ταραττομένων, σuν 

αuτοίς δε καi των περi τον 'Ίστρον Σκυθων, οuς Πατζιjνάκους C 180' 

15 το πλfjθος κικλήσκουσιν, εγνω λοιπον ό βασιλεuς τάς pωμαϊκάς 

δυνάμεις επενεγκείν κατ' αuτων. Καl τά προς τον πόλεμον έξαρ

τύσας και τον στρατιωτικον κατάλογον 11 ποιησάμενος πασίρ

ρωμοc; rξεισι. Καi μέχρι τfjς Σαρδικfjς γενόμενος καl καταπλήξας 

τοuς Σαυρομάτας εiς φιλίαν ελθεϊν συνηνάγκασε καl συνθήκαις 

20 επφρώσας το εiρηναιον μεταστρατοπεδεύει προς τοuς αλλογε

νείς, τοuς Σκύθας φημί. Καi διηρημένων αuτων εν άρχαίς οντων, 

οί μεν των &λλων ήγεμόνες προσfjλθον αuτQ καl τά πιστά φυ

λάττειν συνθέμενοι φόβου παντος aπηλλάγησαν. Μόνος δε ό 

προς τι{) τού "Ιστρου χείλει περινοστων I καl άπότομον πέτραν Ε 297' 

25 κεκτημένος κρησφύγετον, Σελτf: τι{) βαρβάρψ το ονομα, ούκ 

ήθέλησε χείρας δούναι τι{) βασιλεί, ό:λλ' ύπεροπτικως προς 

τούτον διατεθεi.ς εξfjλθεν είς το πεδίον τοΙς 'Ρωμαίοις άντιτα

ξόμενος. Ούκ είς μακράν δε τfjς ίδίας κακονοίας ό:ποίσατο τά 

έπίχειρα· κατά κράτος γάρ ήττηθείς, βραχείας μερίδος άντιτα-

30 χθείσης αύτψ, φυγάς ψχετο βαθεί~ τινi. ϋλn ωσπερ ης πτwξ 

5 d. 2 mens. Febr. a. 1059 

8 τούτου C: τότε Ε 10 τε C: τfjς Ε 12 τον fuoν Ε: τέλεον C 15 pωμαϊκaς om. Ε 21 Σκύ
θας Ε et tacite Bekker: σκύθους C 27 τοuτο Ε 
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μετα τών ύπ' αύτον διεισδύς. Καi ό βασιλεuς έλwν το κρησφύ

γετον καi φρουραν καταλιπwν καi στρατηγον έπιστήσας η1ν 

έπάνοδον εύθύμως έποιείτο. 

Περi πρόποδας δέ τινος λόφου, Λοβιτζοu λεγομένου, ηΊν πα-

5 ρεμβολf]ν θέμενος, πρaγμά η τfjς τού τόπου έπωνυμίας άπηύρα. 

'Ραγδαίος γαρ ομβρος τft στρατιξ{ εύθέως έπικαταρραγεiς καi νι
φετος εξωρος, Σεπτεμβρίου μηνος ετι τον δρόμον έλαύνοντος, 

πολλfjς κακώσεως το στρατιωτικον καi λύμης ένέπλησεν. 'Ή τε 

γαρ ί'ππος σχεδΟν πaσα καi πολλοi 11 τών παρόντων τί) κρύει καi 

10 τί) ομβρ~, συνεχεί καi άνυποίστ~, μήκιστον χρόνον ταλαιπω

ρούμενοι το ζην έναπέρρηξαν κα! τα έn:ιτήδεια παρ' έλn:ίδα τοις 

στρατευομένοις έπέλιπε ποταμίου pεύματος καi χειμώνας γε

νόμενα πάρεργον. Άναστολfjς δε γενομένης έξr]ει πρω·fας ό βα

σιλεuς καi τον ποταμον άγχού καταρρέοντα, τραφέντα τf1 

15 έπομβρί~, διαπεραιούμενος πολλοuς τών σφετέρων άπέβαλε. 

Λήξας δε προς μικρον τfjς όδοιπορίας uπο σκιαν εστη δένδρου 

τινος aμα ησ! τών uπερεχόντων· καi μετ' ολίγον Υιχflς γενομένης 

έκ τfjς δρυος προlr]ει μικρον ό βασιλεύς, οσον μη τί) μήκει ταύ- Ε 297V 

της καταλαμβάνεσθαι· {ηζόθεν δ' αί5τ:η τμηθείσα σuν πολλfj τfj 

20 βofi ύπτία τfl γfi προσήρεισε. Γέγονεν ό βασιλεuς ένεος κατα

μαθwν οί'ας μικρού δείν τελευτfjς εμελλε τuχείν, καi ήν προοί
μιον ούκ άγαθον το συγκύρημα. 

Προβιβάζων δε η1ν στρατιαν έπεπορεύετο ταύτη. Έπετάχυνε 

δ' αvτον καί τις φήμη ψευδης καi OUK εμπρακτος, τυραννίδας 

25 άπάρχεσθαι λέγουσα τον προς έψαν άποσταλέντα παρ' αύτού πο

λιτικον aνδρα δια την τών δημοσίων κτημάτων έξίσωσιν. Καi 

μέχρι τfjς βασιλίδας γενόμενος καi προς το οiκτρον τοϋ συμβάν

τος είκότως άνιαθεiς καi την κατηγορίαν τού aρχοντος έπίπλα-

7 d. 23 mens. Sept. a. 1059 16 d. 24 mens. Sept. a. 1059, ν. Skyl. Cont. 107, 13/14 

4 λωβιτζοu Ε λεγομένου C: καλουμένου Ε 5 πρaγμά τι tacite Bekker: πράγματι CE 

άπηύρα CP' 6 τfi στρατι(f scripsi (cf. Skyl. Cont. 107,11): τfjς στρατιaς CE 20 ένεος tacite 
Bekker: έννεος CE 20/21 καταμαθwν ... τuχείν om. Ε 23 έπεπόρευτο Ε 24 κα[ί) Ε ψευδεiς c 
28 εiκότως om. Ε 

{Β. 68/69/70] ΙΣΤΟΡΙΑ 

στον έγνωκώς, άνελάμβανεν ομως τfjς άθυμίας έαυτον καi περi 

τον κατα πρόσωπον τfjς βασιλίδας προεκκείμενον πορθμον 

άνιwν ένησχολείτο τfi θήρ~ 11 ψυχαγωγών έαυτον τfi συνεχεί γυ
μνασί~. Περi δε wραν άρίστου φώς cωτραπηβόλον τοίς τόποις 

5 έκείνοις έπέσκηψε· Νεάπολις τούτοις το γνώρισμα. Καi ό βασι

λεuς πληγείς, ώς λόγος, έκείθεν άκατίοις έξαίφνης προς τα 

βασίλεια wρμησε καi νοσομαχήσας ήμέραις τισi τον μόρον έκα

ραδόκει. Καi δια τούτο προς έξιλέωσιν τοϋ θείου άσπάζεται την 

μετάνοιαν καi τfjς βασιλικfjς έξουσίας τον μοναδικον καi άπέ-
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10 ριττον ανταλλάττεται βίον, βασιλέα προχειρισάμενος ου τον Ι 
όμαίμονα Ίωάνvην, ou τον άδελφιδοuν, οuκ aνδρα προσζεύξας c Jsov 
τfi θυγατρί, ό:λλa τον πρόεδρον Κωνσταντίνον τον Δούκαν, δς 

αvτί) συνίστωρ καi συναγωνιστης περi την της βασιλείας κατά

κτησιν δια παντος έχρημάησεν. Αύτος δ' ό Κομνηνος μοναχικοίς 

15 pάκεσιν την I τοϋ Στουδίου καταλαμβάνει μονf]ν εη τfi νόσ~ Ε 298' 

τρυχόμενος, ζήσας μεν έν τfl βασιλεί~ ετη δύο καi μfjνας τρείς, 

έπιζήσας δε τούτων έλάπονα τQ μοναχικQ. 

Μετα δε την τελευτην ύγρότητος μεστη θεαθείσα ή τούτου 

σορος πολuν λόγον εiς τον δημον έκίνησε, τών μεν τιμωρίαν 

20 εΊναι λεγόντων καi κολάσεως ενδειγμα το φανεν δια τον πολuν 
φόνον έκείνον τον έκ τοϋ κροτηθέντος έμφυλίου πολέμου γε

νόμενον περi Νίκαιαν. 'Άλλοι δια την τών πολλών κάκωσιν καi 

uστέρησιν μερικην καi καθόλου τών διδομένων τοίς πλείστοις 

έπετείως έκ τών βασιλικών θησαυρών, aλλοι δια 11 την των 
25 ναϊκwν καi ίδιωτικων κτημάτων ό:φαίρεσιν, ετεροι δια πάντα· 

aλλοι δια σωφρονισμον τών μετέπειτα μόνον, ούχi τοϋ μεταλλά-

11 τον άδελφιδοuν: i.e. Theodorus Docianus, ν. Skyl. Cont. 108, 18/19 

15 d. 22 mens. Ν ον. a. 1059 17 exeunte a. 1060 νel ineunte a. 1061 secundum Ρ. Gautier 

7 νοσ~μαχήσας Ε 12 δούκα Ε 16 ζήσας μέν έν τfi βασιλείςι prop. Pertusi (ν. infra p. 

73,12): post ζήσας μεν spatium νacuum in CE βασιλεύσας δε CE βασιλεύσας μεν prop. Rδckl 

23 καθόλου coni. Martin: καθόλ CE καθόλως coni. Bekker 26 σωφρονισμον Ε et prop. 

Bekker: σωφρονισμών C μόνον, ούχi scripsit Bekker: μονονουχi CE 



56 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 70/71] 

ξαντος ηΊν κόλασιν· συνέβαλλαν γaρ ηΊν μετάνοιαν on ηΊν 
θείαν φιλανθρωπίαν έκκαλείται προς ffλεον. ΟίδΕ: τούτων έναν

τίοι μετάμελον θρέψαι τον ανδρα μετa ηΊν άναχώρησιν ελεγον 

καl κατa τούτο τfjς μεταβιώσεως μη άπόνασθαι. Οί δΕ: το pεuσαν 

5 άγιωσύνης εργον έτίθεντο δια τi]ν μετa ταύτα μaλλον μετάνοιαν 

καi το δειχθfjναι πaσιν ώς ούκ εστιν άμάρτημα το την θείαν εύμέ

νειαν βιαζόμενον, εί τών κακών τις έκκλίνας το άγαθον ελοιτο. 

Έγώ δΕ: άμφοτέρων τi]ν γνώμην έπαποδέχομαι τψ ηΊν μΕ:ν κωλυ

τικην εiναι μελλόντων κακών, την δΕ: προτρεπτικην άπο του χεί-
10 ρονος προς το βέλτιον, και ούδενος την ηττω καταψηφίζομαι.! 

Άλλ' ο μοι λέγειν ό λόγος wρμητο, έπιλαβόμενος τώv βασι- Ε 298' 

λικών σκήπτρων Κωνσταντίνος ό Δούκας συνήθροισε τa σωμα-

τεία τfjς πόλεως καl λόγους έπιεικείας γέμοντας έδημηγόρησε 

προς αuτούς, «έμέ», φήσας, «w aνδρες, βασιλέα τεθεικώς των έπi 
15 yfjς ό βασιλεύων έν ούρανοίς τfjς άπασwν μεγίστης τιμfjς πεποί

ηκε μέτοχον. Έγώ δΕ: ούκ δ:ν ψεύσαιμι τaς προς έκείνον συνθή

κας, άλλ' εύμεvi]ς καl φιλάνθρωπος εσομαι, πατήρ τε τοις vέοις 

καi τοις f1λιξιν άδελφος καi 11 βακτηρία τοις γέρουσι καi πας τfl 

διαθέσει καl μιμήσει τ:fjς φύσεως. Εuθηvήσετε δΕ: έν έμοi καi το 

20 προφητικοv πληρωθήσετ:αι· άλήθεια γaρ έκ τfjς yfjς άνατελεί 

καl δικαιοσύνη έκ του ούρανοu διακύψει και ούδεις εσται κα

θάπαξ έπi τών ήμwν ήμερών ό στεvαγμψ καl κλαυθμψ καl στε

ρήσει άδίκψ συγχυθησόμενος». Ταuτ' είπώv καl συναποκρύψας 

11 d. 23 mens. Ν ον. a. 1059 

18 βακτηρία τοϊς γέρουσι: cf. Greg. Naz., Or. XLIII, PG 36, 541 Α: γήρως βακτηρία, et 6048 ηΊν 

βακτηρίαν ή πολιa 20/21 άλήθεια γaρ ... διακύψει: Ps. 84(85)12 

ι ηΊν1 om. c συνέβαλλαν scrίpsί (ν. Ι. 3: f.λεγον, ι 5: έτίθεντο):συνέβαλον CE 2 post 
έναντίοι Martίn add. μη 8 έπαποδέχομαι Ε et Bekker: έπαποδεχόμενος C 12 δούκας ό Κων

σταντίνος Ε 18 πας scrίpsί (cf. Phot., ep. 1, 1125-1127: τ<j) γaρ παραλόγ4J ... ίfκαστος άνηρε
θισμένος, πας άνήρ τοϊς πράγμασιν έγεγόνει): παϊς CE πάσι πάντα prop. Bekker 19 
εόθηνήσετε δέ έν έμοi scrίpsίt Bekker: εόθηνήσεται έν έμοi prop. Pertusί εόθηνήσεται δέ έν 
έμοi CE 22 έμών Ε 

[Β. 71/72] ΙΣΤΟΡΙΑ 

έαυτόν, ώς i:'θος τοις βασιλεuσι, παραπετάσμαη σuν εύφημίςι:, με

γίσταις έλπίσι καl φιλανθρώποις μετέωρον είργάσατο το ύπή

κοον. Το δ' άπο τούδε τfjς τών πραγμάτων έχόμενος άντιλήψεως 

άνθαμιλλωμένψ έψκει τοίς έαυτοΟ καl προχαράπειν aλλ' aττ:α, 

5 τού έπιεικοΟς καi μετρίου μη άφιστάμενος. Πεποίηκε δε καi τι

μήσεις καi JΊσαν οί τιμηθέντες πολλοi τών τε της άγορaς καl τfίς 
συγκλήτου βουλfίς. Άνώρθωσε δΕ: καi τοuς flδη παρa του προ 

αύτοu βεβασιλευκότος τών οiκείων έκπεπτωκότας τιμών· καl 
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γaρ έκείνος τοuς I τ ψ καθαιρεθέντι παρ' αύτοΟ βασιλεί προσψκει- Ε 29Ψ 
10 ωμένους πολλοuς δσους παγανοuς έξ έντίμων άπέδειξε καi είς 

τaς σφώv αύτ:ωv άξίας πάλιν ό Δούκας άνεκαλέσατο. 

'Έτι δΕ: του κράτους αύτψ συναυξανομένου έ:πέστη τα τfjς έπε

τείου έορτfίς τοu έν μάρτυσι περιωνύμου άγίου Γεωργίου. Μετa 

δΕ: ηΊν τοΟ θείου Πάσχα σωτήριον Ε:πιφοίlτησιν καl ό βασιλεύς, C 181" 

15 ώς JΊν άπο του Μονομάχου τεθεσπισμένον τοuς κατa την ήμέραν 
βασιλείς είς το του άγίου φοιτaν 11 μαρτύριον, οπουπερ αύτος 

οiκοδομaς λαμπρaς καl πολυτελεiς καl βασιλεuσι προσηκούσας 

tπήξατο πληρών tντολην αίδοί του έντειλαμένου, μaλλον δε τft 

τοu μάρτυρος έπευφραινόμενος έορτfj καl κομίσασθαι μέλλων 

20 το προσωρισμένον τάλαντον tπl δεξιώσει τfjς παρουσίας, παρε

γένετο θύσων αύτψ βασιλικώς τi]ν τιμήν. και μέντοι και η1ν έορ

τάσιμον ήμέραv διηνεκως tπέμενεν Ε:κείσε, τi]ν διαγωγi]ν ούκ 

άηδfj καθορων. ΤινΕ:ς δΕ: των τfjς βασιλευούσης κακοήθως δια

τεθέντες, ώς του βασιλέως χαρακτfjρας παραγυμvοuντος ούκ 

25 εύγενείς καi άστατοuντος τοίς λόγοις καi προς το βασιλικΌν 

όλισθαίνοντ:ος χάρισμα, το δε καi μεταβολης έρωντες έλπίδι λημ

μάτων καινwν, βουλην πονηρaν έξαρτύσαντες aρτι προβεβου

λευμένην αύτοίς, μεταδιδόασι τfίς λύμης αύτfίς ού μόνον 

στραηωτων ησι των περi την flπειρον, άλλa καi τοίς άπο του 

30 βασιλικού στόλου και τfίς κατa θάλασσαν δορυφορίας τε καl. δυ

νάμεως. I Καi JΊν αύτοίς διεγνωσμένον τε καl. συγκείμενον ϊνα Ε 29Ψ 

12/13 d. 23 mens. Apr. a. 1060 νel a. 1061 

17 κα[i]2 Ε 18 πληρών έντολfιν CE: πληρών την έντολfιν prop. Bekker 
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τοί3 βασιλέως ετι ταϊς μαρτυρικαϊς έμφιλοχωροί3ντος σκηναϊς 

όρθριώτερον, προ τοί3 διαγελαν άπάρξασθαι ηΊν ήμέραν, οί μεν 

σuν άλαλαγμψ και βofi και θορύβ<.:J μεγίστ<.:J τας τfjς πόλεως πλα

τείας διαταράξωσι και ταϊς φρουραϊς προσβαλόντες άνάστατον 

5 &παν το έμφρουρον άπεργάσωνται και πολλοuς τών όμοίων προς 

άνταρσίαν διερεθίσωσιν, οίδε τfjς βουλfjς αύτοΤς συμμετέχοντες 

ναυτικοι τοίς άκατίοις προ τών aλλων προσοκείλωσι τfi χέρσ<.:J 

τών μαρτυρικών εκείνων σκηνών και 11 τον βασιλέα κατιόντα 
τψ κυδοιμψ κατεπτοημένον και προς τα βασίλεια μέλλοντα πα-

10 ραyενέσθαι και κατασφαλισθfiναι προς ηΊν έπιβουλήν, σ πάντως 

αναγκαίως ποιfjσαι τοί3τον προέκειτο, ύποδέξωνται τοίς έαυτών 

ό:κατίοις καi πελάγιοι γενόμενοι τψ βυθψ παραδώσουσι. και ilν 
ή γνώμη δεινή τις καi aφυκτος και πανταχόθεν σοβοuσα το θή

ραμα και πλεκτάναις κατά γε ηΊν aνθρωπίνην ό:σθένειαν τοί3τον 

15 συγκατασχεθfjναι καi θηραθfjναι συνάγουσα. Τοί3 δε διασκεδά

ζοντας βουλας έθνών και λογισμοuς ό:θετοί3ντος άρχόντων Κυ

ρίου aπερίτρεπτος μένουσα ή βουλη τας τών γηίνων σκαιωρίας 

παρέσφαλε και παρ' έλπίδα ηΊν σωτηρίαν τψ άπεγνωσμένι:-> παν

ταρχικώς έχαρίσατο. Ώς γαρ ή στάσις ό:νfjψε και θόρυβος ό:νερ-

20 ριπίσθη πολύς, αι τε άyyελίαι φθάνουσαι έτέρα ηΊν έτέραν τψ 

βασιλεΤI προσεφοίτων και ό δfjμος aπας συνεκροτείτο και συνη- Ε 300r 

θροίζετο και ταραχfjς ύπfjρχον τα κατα την πόλιν aνάμεστα και 

συγχύσεως, συσκευασάμενος οότος ό βασιλεuς &μα τfi αύγούστn 
και τοις έξ αύτών γεννηθεΤσιν είς ηΊν γείτονα κατfiλθον άκηΊν 

25 καi μη εύρόντες τών βασιλικών πλοίων ηνα είς το προσορμίσαν 

νέον ΕΚ τινος άπροόπτου και δεξιας τύχης, μαλλον δε προνοίας 

aρρήτου θελήματι, άρχοντικον πλοιάριον, ώς εiχον σπουδfjς, 

2 προ τού διαγελiiν aπάρξασθαι η)ν ήμέραν: cf. Heliod., Aeth. 1, 1: ήμέρας ι'Χρτι δια-
γελώσης; Proc., De aedif. Ι 1, 41: δθεν άεi διαγελq πρώτον ή ήμέρα et al. 15/16 Τού δΕ: 

διασκεδάζοντας ... aρχόντων: Ps. 32(33)10 

4 προσβαλόντες Ε et tacite Bekker: προσβάλλοντες C 7 προσοκείλωσι tacite Bekker: 
προσωκείλω C προσωκείλωσαν Ε 21 προσεφοίτων Ε: προσεφοίτης C προσεφοίτησε tacite 
Bekker συνεκροτείτ'8 Ε 23 οότος CE: οuτως prop. Bekker 27 θελήματι Ε: θελήμΈι C 

θελήματος tacite Bekker 

[Β. 73/74/75] ΙΣΤΟΡΙΑ 

ό:νέβησαν. και τών βασιλείων εύθu τfjς είρεσίας ό:γούσης έπικα

τέλαβε το τfjς άνοσίας βουλfjς μετεσχηκος ό:κάτιον τον βασιλέα 

προκαλούμενον είσελθείν έν αύτψ ώς σπουδαιότερον δfjθεν 

aχθησόμενον 11 δι' αύτοί3. Ώς δ' ό:πεπέμπετο και κατα χώραν ό 
5 θηρευόμενος έμενε, καί τι προί5ργου πράξειν άπηναισχύντουν οί 

έν αύτψ, προσαράσσειν ταΤς κώπαις ούκ έξ εύπλοίας σχηματιζό

μενοι. Διασωθέντος τοίνυν τοί3 βασιλέως άθιγοί3ς έν τοΤς άνα

κτόροις, έπει καi ό τούτου αύτάδελφος δια τfjς ό:γορας προήει 

προπορευομένων αύτοί3 και περικυκλούντων στρατιωτών έγχε-
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10 σιμάχων, διάλυσιν έ!λάμβανε τα τfjς στάσεως. Τοί3 γαρ aλλου C 18lv 

πλήθους τijς πόλεως μη συναποστατijσαι θελήσαντος και συν

διαφθαρfjναι τfj τών έπιβούλων σκαιότητι, φόβος κατέσχεν 

αύτούς. Καi οί μεν έπισημότεροι και τας ώπλισμένας f]δη παρα

γυμνώσαντες τψ μεγάλι:-> και περιωνύμ(f) ναψ τijς τοί3 Θεοί3 Σο-

15 φίας προlσέδραμον ηΊν περι ψυχfjς σωτηρίαν τών aλλων Ε 300ν 
άπάντων, χρημάτων τέ φαμεν καi κτημάτων, aνταλλαττόμενοι· 

οίδε λαθείν οiηθέντες έπi ηχς έαυτών κατοικίας καi συναυλίας 

έτέρας διεσκεδάσθησαν. Έξfjλθε δε και ό τfjς πόλεως έπαρχος 

μετα την πολλήν, το τοί3 λόγου, τυφθείσαν θάλασσαν, το φλε-

20 γμαiνον και αύτος καταστέλλων, και συνεμίγη τψ τοί3 βασιλέως 

όμαίμονι κατα η1ν άγοραν προοδεύοντι. 'Ήσαν γαρ ό:ναλαβόμε

vοι πάντες έαυτοuς και τούτψ συγκροτοί3ντες τα νικητήρια και 

τοις βασιλεί3σι το κράτος έπικροτοί3ντες καi σuv εύφημίαις και 

θυμιάμασι πλείστοις ηΊν προπομπην έργαζόμενοι. 

25 Ώς δε κατάστασις έσχε και νηνεμία τουτι το κλυδώνιον και 

παντελης πληροφορία τοίς περι τον βασιλέα και 11 αύτψ τψ 

βασιλει γέγονεν ώς μερική τις δυσβουλία και συνέλευσις συν-

8 καi ό τούτου αύτάδελφος: i.e. toannes Dukas 

19 μετa τi]ν πολλήν ... τυφθείσαν θάλασσαν: Greg. Naz., Or. XLIII, PG 36, 5328 

Θ 

5 προύργου tacite Bekker: προόργου C προόρτου Ε 6 προσαυράσσειν Ε 9 
διακυκλούντων Ε 19 post μετa C add. το post μετa το lacunam indicavit Polemis 24 
πλείσταις C 26 τψ om. C 27 ώς μερική C: ήμερικi] Ε 
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ετάραξε το ύπήκοον, ούχl συνθήκη κοινη καi συγκίνησις έξεπο

λέμωσε τούτο, καi θάρσους ένεπλήσθησαν, είς Ε'ρευναν εύθuς 

διανέστη καi τών τετολμημένων έκδίκησιν ό κρατών. Καi έπεi 

λαθείν ούκ ένfjν τοuς τοσούτου κακοu πρωτεργάτας καi στασια-

5 στό:ς καi συνίστορας, i]γοντο τούτων συχνοi καi καθοσιώσεως 

είς βασιλέα φερομένης έκρίνοντο. Καi οί μεν είρκταίς δημοσίαις 

οίδε άμειδέσιν οiκίσκοις έδίδοντο, aλλοι δε τούτων τον θάνατον 

έκκλίναι σπουδάζοντες ύποσχέσεσιν έλευθερίας σαινόμενοι προ

εδίδουν έτέρους. Καi καθ' έκάστην συνελαμβάνοντο συχνοi καi 

10 φόβος είχε τοuς πλείστους 'ίνα μη συλlληφθώσι κατηγορούμενοι. Ι 301' 

Τέως δε μασηγώσας τούτων τινό:ς ό κρατών καi εiς φώς τοuς έπι

βούλους προαγαγwν ούδε πρlν άγνοουμένους διό: το έκραγήναι 

το μελετώμενον, φυγfϊ τούτους καl δημεύσει προσεζημίωσε, μη-

δένα δι' α'ίματος τιμωρήσασθαι άνασχόμενος, άλλ' εύψύχως την 

15 παροινίαν καl μετριώτερον ένεγκών. Προ δε πάντων ό είρημένος 

Ε'παρχος, συνειδότος κατηγορηθεiς καi κριθείς, ύπερορίςι: καl δη

μεύσει κατό: την αύτην ήμέραν τής ταραχής ύπεβλήθη, εiσιwν 

μεν είς τό: βασίλεια wς τι τών δεόντων κατωρθωκwς κα1 το στα

σιάζον κατευνακώς, άφαιρεθεlς δε την ζώνην καl τό: παράσημα 

20 καi κατάκριτος άπροσδοκήτως γενόμενος. 11 

Έπόθησε δετών aλλων άπάντων ό βασιλεuς έπέκεινα τήν τε 

τών δημοσίων χρημάτων έπαύξησιν καi τών ίδιωτικών δικών 

η1ν άκρόασιν κάν τούτοις την μείζονα φροντίδα κατεκένου τής 

βασιλείας τών aλλων iΊττον βασιλικών άντεχόμενος, στραηω-
25 τι κών φημι καi στρατηγικών πλεονεκτημάτων καi τής έντεύθεν 

εύδοξίας, τοίς είρημένοις πολιτικοίς εύδοκιμείν προαιρούμενος. 

Διό: δη ταύτα καl συκοφαντικαίς έπηρείαις καi σοφιστικαίς μεθό

δοις καi δικανικών προβλημάτων έσμQ καi σεκρετικών ζητημά-

13/14 μηδένα δι' α\:ματος τιμωρήσασθαι άνασχόμενος: cf. Mac. Π 14,18: ύπεuλαβείτο τι'Jν 

κρίσιν δι' αίμάτων ποιήσασθαι 

2 τούτο prop. Bekker: τούτ CE τούτον coni. Bekker έπλήσθησαν Ε 4 τοσούτου Ε et 

scripsit Bekker: τοσούτοuς C 21 δέ καi Ε 24 ijττον Ε et scripsit Bekker: i]ττων C 

βασιλικών: an βασιλικώς? 

[Β. 76/77] ΙΣΤΟΡΙΑ 61 

των έπιπλοκαίς το pωμαϊκον έκλονείτο καi κοινη μελέτη τοίς 

aπασι το κατορθώσαι τα τοιαύτα έγίνετο, ώς καi αύτοuς στρα

ηώτας μεταβαλείν καi μεταμαθείν τα προς την τούτων γνώσιν 

παράγοντα. Καi του I βασιλέως εύπροσίτου καl μετριόφρονος Ι 301' 

5 δντος καi iΊττον περi το σώμα κολαστικού καi τα περi το θείον 
εύσεβείν δοκούντος ώς μάλιστα, I φιλοπτώχου τε πέρα τού δέον- C 182r 

τος καi φιλομονάχου καθισταμένου καi διεπτοημένου περi τό: 

ίερά, ή προς τα λεχθέντα ετερα κεφάλαια εuνοια την των τοιού-

των προτερημάτων i]μβλυνεν έπιμέλειαν καi κατό: σφdς αύτό:ς 

10 άρετη καi κακία περi το αύτο ύποκείμενον μονονουχi έστασία

ζον. Ένίκα δε παρό: πολλας ψήφους το δυσπαθοuν, οσω καi πλεί

ονι μερίδι έφήπλωτο· το γό:ρ εύσεβες καl το φιλόπτωχον aμα καl 

φιλομόναχον καi το μη προς κόλασιν δι' α'ίματος ετοιμον καi 

αuτο το εύπρόσιτον έπαίνων μεν οuδεiς ijν ό μη άξιων, πλην 
15 άλλό: τι{) εχοντι μόνψ τι1ν δνησιν 11 έπιφέρειν έδοκιμάζοντο, καί 

τισιν όλίγοις τών προσιόντων η όμαλώς προσδεχθέντων αuτ<{)· 

το δε φειδωλον καi aγαν ποριστικον τών δημοσίων χρημάτων, 

εστιν οiς καl ούκ έν εύπροσώποις αίτίαις, καl το κατ' έξουσίαν 
δικαστικον και το καταφρονηηκον τής στρατιωτικής εuπραγίας 

20 καi στρατηγικfjς καi άκριτικfjς εύπαθείας πολλών καi σχεδΌν 

άπάντων τών ύπο 'Ρωμαίους τελούντων λυμαντικον έψηφίζον

το. Ήγείρετο γό:ρ πολuς γογγυσμΌς τών τε καταδικαζομένων ού 

νομικώς καi τών κατηγορουμένων σοφιστικώς καi τών άπαι

τουμένων είς το δημόσιον ένίοτε άχρεώστητα καi τών δεχομέ-

25 νων φορολογικό:ς έπαυξήσεις έπαρχιών καl τών καταδρομό:ς 

ύφισταμένων βαρβαρικό:ς διό: το μη κατό: λόγον τον στρατιω-

τικον κατάλογον γίνεσθαι. Έλέγετο δε μη τfjς του I βασιλέως φύ- Ε 302' 

σεως Ε'ργα ταύτα (είναι γό:ρ τούτον προ τής άρχής aφθονον τα 

13 καi το μη προς κόλασιν δι' αtματος i:'τοιμον: ν. supra p. 60, 13/14 

1 κοινfj CE•' 5 περi C: παρά Ε περi2 C: παρά Ε 11 δuσπαθούν CE: δuσπαθές tacite 

Bekker 13 φιλομόναχον Ε et tacite Bekker: φιλομόναρχον C 18 καi2 om. Ε 20 άκρητικfjς C 

21 'Ρωμαίους Ε (cf. infra p. 64,16): 'Ρωμαίοι<; C 24 ένίον τε Ε άχρεώστητον Ε 25 φορο
λογικαίς άς C 27 τfjς τού τού Ε 
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πάντα και άπειρόκακον και τfjς έλεημοσύνης όλοσχερως έφα

πτόμενον), ύποφθορaς δέ ηνων και παραινέσεως φιλοπράγμο

νος, δσοι τfjς προς nx βασίλεια οίκειώσεως μεί'ζον ούδέν ούδ' 
ύπέρτερον i)γηνται, Υ να το εύμενές του κρατουντος συλήσωσιν. 

5 'Αλλ' οuτε το τfjς άρετfjς του βασιλέως μέρος άγέραστον οuτε 

το aλλως εχον άνώλεθρον τfί pωμαϊκfί έπικρατείςΙ' διαμεμένηκε. 

Περι μέν γάρ των έντός, οπως καλως Εσχε τQ βασιλεί' και ώς fίν 
αuτQ βουλητόν, των παίδων ών μέν ίδιωτων 11 συνανελθόντων 
τούτιy είς τά άνάκτορα καi συ μ βασιλέων γεγενημένων, ών δέ 

10 μετά ηΊν βασιλείαν γεννηθέντων καl αύτόχρημα βασιλέων άνα

δειχθέντωv καl τfj πορφυρίδι κατά τον των 'ρωμαίων έθισμον 

συναναδοθέντων, καi τ:οϋ τfjς αύγούστης ένεαριζούσn τ:fi ήλικί9' 

aνθους ού πολUς λόγος ούδέ παράθεσις προς η1ν τών άντ:ικειμέ

νων τουτωνi aμιλλαν. Το δέ είς κοινον ίlκον Όφελος έξεταστέον 
15 ώς προδιείληπται. Tfjς μέν γ(φ κακίας ταυτα έπίχειρα. Κατά μέν 

η1ν έ~αν έληίζοντο πάντα και διεφθείροντο τfi τε των Νεφθα

λιτών Οuννων, ητ:οι των Τούρκων, έπιδρομfi καl κατισχύσει καl 

τfi βιαί9' ύποχωρήσει καi δείμαη των ήμελημένων στρατιωτων 

έκ τ:οϋ pωμαϊκου καταλόγου καi συνεχεί'ς ύπfjρχον αi έκδρομαί. 

20 Καi ή εuδαίμων χώρα τf]ς Ίβηρίας παντ:ελως κατηρείπωτο, fjδη 

προκατειργασμένη ώς ε1πομεν. Μετελάμβανον δέ τού δεινού καi 
οσαι ταύτη παρέκειντο, Μεσοποταμία τε καi Χαλδία, Μελιτηνη 

και Κολώνεια I καl τα τQ Εuφράτn συγκείμενα ποτ:αμψ καl εi μη Ε 302' 

στρατεύμασιν ένίοτε, μάλλον δέ φήμαις δυνάμεων διείργοντο τα 

25 τών βαρβάρων καί ης άρχηγος τούτων Χωροσάλαρις οuτω λε

γόμενος, ffτερος δέ Ζαμούχης, την i)ττω συμβαλόντες τύχn τινi 

άγαθfί έκληρώσαντο, κaν καi μέχρι Γαλατίας καi Όνωριάδος καi 
αύτής Φρυγίας το άντίπαλον περιέδραμε. Καi οτι μέν άνάγκης 

κατεπειγούσης έστέλλετο στρατιωτικόν, ούκ aπο τρόπου, δη δέ 

30 ψιλΟν καi 11 άπρόθυμον τfί τοu όψωνιασμοu ύστερήσει, είπεί'ν δέ 

2 παραινέσεως Ε et scripsit Bekker: παραινέσεων C 6 μεμένηκε Ε 7 γcφ om. Ε 7/8 
i:σχε τ<i) ... ίδιωτών om. Ε 9 συμβασιλέων scripsi: συμβασιλεύειν CE 12 ένεαριζούσn Ε: ένε
βρυζούση c έν έαριζούσn scripsit Bekker 16 Νεφθαλιτών Ε et tacite Bekker: νευθαλιτών C 

20 κατηρίπωτο Ε 24 ένίοτJι Ε διήργοντο Ε 25 χωρολάσαρις Ε 26 i]ττω CE: iiτταν coni. 

Martin 29 liπo τρόπου Ε: άποτρόπου C άπο τρόπου scripsit Bekker 

{Β. 79/80] ΙΣΤΟΡΙΑ 63 

και το κάκιστον μέρος, ώς των κρειττόνων άπελαυνομένων τfjς 

στρατείας δια το μείζονος Ι τυγχάνειν βαθμού τε και οψωνια- c ιs2v 
σμού, καταγνώσεως ούκ άπf]ν το γενόμενον, μηδενος γενναίου 

κατορθουμένου καi τ:f]ς pωμαϊκf]ς ποτε μεγαλοπρεπείας και 

5 ίσχύος άνάλογον. Έξ οδ και συνέβαινε τοuς μέν 'Ρωμαίους δυσ
παθεί'ν καi καταπληκτικοuς ήγεί'σθαι τοuς έναντίους καi μηδέ 

φωνην ύπομένειν αύτών, έκείνους δέ έναβρύνεσθαι καi άγερω

χεί'ν καi μετά πολλής προσρήγνυσθαι πεποιθήσεως, ώς προς 

ήσσηθέντας πολλάκις ποιουμένους τον πόλεμον. Έξ οδ καί τι 

10 συνηνέχθη παραλογώτατον καi ούκ άνίαν μόνον άφόρητον 

άλλά καl τ:fjς pωμαϊκfjς έπικρατείας έπιφέρον έλάπωσιν καl 

iσχύος μεγίστης άφαίρεσιν. 

Το Άννίον πόλις έστι μεγάλη καi πολυάνθρωπος, καi παντα

χόθεν τάφροις ou χειροποιήτοις άλλά φυσικαί'ς κοιλάσι καi άδιεξο-
15 δεύτοις καi πέτραις άποτόμοις συμπεριειλημμένη καi ποταμQ 

βαθυδίνn καi άβάτψ περιεζωσμένη το μέρος καθ' οπερ άπορ

ρωlγεc; καl φάραγγες έπιλείπουσι· καl βραχύς έστι τόπος ό τάς Ε 303' 

άμφόδους εχων τf]ς πόλεως, καi οδτος μετεώροις καi ίσχυροί'ς 
κατωχύρωται τείχεσι. Ταύτ:ηv ό τfjς άοιδίμου λήξεως βασιλεuς ό 

20 Μονομάχος άξιομάχψ πρότερον στρατ:ι~ παραστήσασθαι διαγω

νισάμενος ούκ ήδυνήθη· συνθήκαις δε καi μεγίσταις 11 έπαγγελί
αις τον aρχοντα ταύτης καταστησάμενος εuελπιν συνέπεισε 

μετ:αθέσθαι προς τ:ά ήμέτερα καi η1ν πόλιν θέσθαι 'Ρωμαίοις. Καi 

ό μέν μη διαψευσθεlς τάς έλπίδας έν εύπαθείαις καl άβρότησι καl 
25 άνηδόσεσι κτήσεων καi άξιωμάτων μεγίστων τον βίον εiλκεν 

έπέραστον· ή δέ πόλις, χώραν τε πολλήν εχουσα καl πολίχνια ύπ' 

αύτήν, δουκικfί κατεκοσμήθη άρχfί, προς τοις συριακοί'ς του Τι

βίου διακειμένη όρίοις, καi fίν ήμί'ν χαράκωμα μέγιστον καl άπα
τροπή τών έκεί'θεν είσβάλλειν μελλόντων βαρβάρων είς η1ν 

15/16 ποταμ<i) βαθυδίνn: Hom., 11. 20,73: μέγας ποταμος βαθυδίνης 

2 στρατείας tacite Bekker (cf. Skyl. Cont. 113,8): στρατειας C στρατιας Ε 3 γενόμενον 

tacite Bekker: γινόμενον CE γενVαίου Ε 5 άνάλογον Ε et scripsit Bekker: άνεύλογον C 

καi om. C 7 δέ om. Ε 8/9 προς ήσσηθέντας C: προησσηθέντας Ε 13 Άνίον Ε 14 
χειροποιήροις C 20 παραστήσασθαι Ε et tacite Bekker: παριστάσασθαι C 



64 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΎ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΎ [Β. 80/81) 

Ίβηρικήν. Το δέ φειδωλον τοΟ κρατοΟντος καi ταύτης τοuς 'Ρω

μαίους έστέρησεν. Έπεi γcφ σιτηρέσιον καi ό έν ταύτn σατράπης 
έλάμβανε, προσελθών ης Άρμένιος, Παγκράηος οuτω καλού

μενος, τί;) βασιλει, συντίθεται τούτι:.> καi ύπισχνεtται χωρίς ηνος 

5 ά:πολήψεως η)ν τοιαύτην cφχην μετελθεtν καi κρειπόνως συν

τηρfjσαι το aστυ καi οση τούτι:.> παραπέφυκε σύγκτησις. και 

λαμβάνει τον βασιλέα τfj ύποσχέσει συνεπινεύοντα και δοuξ ά:πο

δείκνυται καi καταλαμβάνει την έν τούτοις ήγεμονίαν. Άναξίως 

δέ τα πράγματα διοικων καi μήτε τfj ά:κροπόλει σιτον, ώς το 

10 είκός, προμηθούμενος μήτε aλλο η πολεμικον η πολιτικον 

όρθως καi βεlβαίως έμπορευόμενος, εiς μεγάλους κινδύνους την Ε 303' 

θαυμασίαν παρενέβαλε πόλιν. Παροδεύων γαρ ό σουλτάνος 

έκεtθεν πανστραη~, τοΟτο γαρ ijν ονομα τί;) τούτων έξάρχονη, 
παρ' 11 αuτοΟ καi τοΟ έπαποσταλέντος βασιλικοί) ά:νδραπόδου εiς 

15 οuδfν δέον κατα τfjς τοιαύτης έκπεπολέμωται πόλεως. Τούτου 

γαρ ά:θιγfj την ύπο 'Ρωμαίους παρερχομένου, οδτοι τfjς οuραγίας 
και των υστερούντων τί;) κόπι:.> φιλοκερδως έξαπτόμενοι πολ

λοuς ά:νήρουν καi τούτους έσκύλευον, εως ή φήμη ταχύτατα 

προς τον σουλτάνον διέδραμεν. Ό δέ την uβριν μη ένεγκών, 

20 ά:νfjπτε γαρ την όργην καi το των συνόντων αuτί;) στραηωτων 

πλfjθος μη ά:νεχομένων την παροινίαν καταλιπεtν ά:τιμώρητον, 

θυμοί) πνέων καi iταμότητος εiς το Άννίον έπάνεισι καi κατα

στρατοπεδεύει προ τούτου καi τfjς πολιορκίας μετα πολλfjς ά:πάρ

χεται τfjς παρασκευής. Οί δ' ένδον φρουραν ίκανην μη έχοντες 

25 (περιεtλε γαρ καi ταύτην χρημαησμος οuκ ά:κίνδυνος ύποσχο

μένου τοΟ ά:μίσθου τουτουi στρατηγοί) καi ταύτης χωρiς φυλά-

ξαι καi κέρδος τίi) δημοσίψ ποιfjσαι τα έν αuτfj δαπανώμενα) 

ά:ντέσχον μεν προς καιρόν, οία δ' εμποροι Ι και πολεμικων μη- c 183' 

χανημάτων καi προβλημάτων ά:πείρατοι καi aρχοντος χηρεύον-

30 τες εuγενοΟς, μαλλον δέ την ά:ρχην όρωντες διχοστατουμένην 

καi τεμνομένην τQ το μέν βασιλικΌν άνδράποδον το παν μεθέλ-

5 μετελθεϊν C: ύπελθεϊν Ε 10 aλλο τι C: άλλ' δτι Ε aλλο τι fl tacite Bekker 12 
παροδεϋον Ε 13 τούτω Ε 14 άνδραπόδου scripsi (cf. infra I. 31): άνδραπδ' C άνδραπόδ Ε 
άνδράποδος coni. Bekker 15 έκπολέμωται Ε 22 Άνίον scripsit Martin 27 τα έν scripsit 
Bekker: τα δ' έν CE 

[Β. 81/82) ΙΣΤΟΡΙΑ 65 

κειν εiς έαυτό, τον δέ Παγκράτιον εiς έαυτον το κράτος ά:νη

σφαιρίζειν, καi στασιάζον όρωντες το κρατοΟν, aλλως τε και 

πληγέντες ζημίς! το πρότερον έlφ' ψ δώροις έκμειλίξασθαι την Ε 304r 

του πολεμήτορος ά:γριότητα, ταις συχναΤς ά:πειρηκότες προσβο-

5 λαΤς και κατασεισθέντες 11 τοις σπαραγμοΤς των τειχων εiς φυγην 
wρμησαν. Καi γνόντες την τούτων προαίρεσιν οί πολέμιοι όμόσε 

ταις πύλαις σuν ά:λαλαγμQ πολλQ και βofj διωθήσαντο και ταύ

τας καi μέρη τοΟ τείχους έπιθεηκως καταστρέψαντες αίροΟσιν 

ά:να κράτος την πόλιν, και γίνεται φόνος των ένδον ά:μύθητος 

10 οuτε γαρ ήλικίας οuτε φύσεως οuθ' αίρέσεως έλεος JΊν, άλλα πάν
τες ήβη δον ά:νnροσντο και ποταμος αϊματος η1ν οiκτραν ταύτην 

και δύστηνον κατεδίαινε πόλιν. Περιεσώθη δέ τοΟ κρατίστου 

ταύτης πολλοστημόριον σuν τοις κακίστοις ήγεμόσιν εiς την 

ά:κρόπολιν ά:νιόν. των δ' έν χερσi γενομένων οσοι κατά ηνα χρη-

15 στοτέραν συγκύρησιν τον έκ τού σιδήρου διέφυγον ολεθρον, 

αiχμαλωσίς! πικρ~ παρεδόθησαν. Άλλα καl οί τfjς ά:κροπόλεως 

μήτ' έπισιησμον έχοντες και τfj σπάνει των αναγκαίων τρυχό

μενοι, όμολογίαις uστερον ύποσπόνδοις και μόνην τfjς ζωfjς 

έχούσαις την έφεσιν καi αύτοi παραδεδώκασι το κρησφύγετον. 

20 Καi γέγονεν uπο πολεμίοις τοιαύτη πόλις μετα των πολιχνίων 

καi των ύπαίθρων αuτων δι' ά:πληστίαν και χρημάτων aκαιρον 

φυλακήν, μη εiδότος τοσ βασιλεύοντος δη πολλάκις μέν wνησε 

καi διαφόρως aφθονος χείρ, έν δέ τοις ά:ναγκαίοις δια παντός, 

όλιγάκις δέ καν μη τοις ά:ναγκαίοις κατέβλαψε, καi ώς αuτο το 

25 ονομα I των χρημάτων χρfjσιν aμα παρυπεμφαίνει καi χρησιμό- Ε 304v 

τητα. 

11/12 καl ποταμος α1ματος ... κατεδίαινε πόλιν: alludit ad. Ps. 77(78)44: καl μετέστρεψεν 
εiς αίμα τοuς ποταμοuς αυτων 23 aφθονος χείρ: cf. Eur., Med. 612: άφθόνy> δοϋναι χειρί; 
Eur., Rhes. 772: άφθόνy> μετρώ χειρl 

1 έαυτό C: έαυτον Ε Παγκράτιον Ε παγκράτειον C 3 έκ μi] λίξασθαι Ε 4 ταϊς om. Ε 
7 πύλαις Ε et scripsit Bekker: πολ' C άλλαγμώ C διωθήσαντες Ε 14 άνιwν Ε 17 
έπισιτησμον εac 19 aφεσιν Ε παραδεδόκασι Ε 22 iδότος Ε wνησε tacite Bekker: ονησε C 
wνησι Ε 24 άναγκαίοις Ε et scripsit Bekker: άναγκαίως C 
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Καi τα μέν κατα η1ν Άσίαν τοuτον εiχε τον τρόπον 11 καi εiς 
τοσοuτον σκυλμον περιήγοντο, τfjς έπιδρομfjς καi τfjς ένέδρας 

μη ληγούσης τών έναντίων. τα δΕ: τfjς Εύρώπης ένόσουν μέν καi 

αuτα ταΤς τών Πατζινάκων έπιδρομαiς, σχολαίως δε καi βραδέως 

5 καi μέρει τινi τ ψ προς αύτοuς πλησιάζοντι. Προετέρουν δε εν τισι 

προσβολαΤς οί 'Ρωμαiοι καi την iΊτταν Cι:νελαμβάνοντο. Ού μην 
οuδ' έκεiσε κατεπολεμήθη το πολεμοuν, σπονδαΤς δΕ: μόνον εiρη

νικαΤς Cι:ναστολην έλάμβανεν ή τοu Εθνους έπιδρομή. τα δΕ: τfjς 

Cι:ρετfjς προτερήματα ταuτα. 

10 Tfjς γ' ίνδικηώνος ένστάσης, έπαρχόντων τών κατα τον 

'Ίστρον πόλεων τσu τε μαγίστρου Βασιλείου τοu Άποκάπη καi 

ωu μαγίστρου Νικηφόρου τοu περιβοήωυ Βοτανειάτου, παγγε

νεi το τών Οuζων Εθνος μεηχ τfjς iδίας Cι:ποσκευfjς τον 'Ίστρον 

διαπεραιωθΕ:ν ξύλοις μακροΤς καl λέμβοις αύτοπρέμνοις καl βύρ-

15 σαις τοuς διακωλύοντας η1ν τούτων περαίωσιν Βουλγάρους καl. 

λοιποuς στραηώτας κατηγωνίσαvτο καi τοuς ήγεμόνας αuτών, 

καίτοι διαγωνισαμένους έκθύμως κα\ μaλλον τοu Βοτανειάτοu, 

αiχμαλώτους παρέλαβαν καi την έκεiσε πασαν έπλήρωσαν uπαι

θρον· συνεψηφίζετο γαρ το εeνος εiς έξήκοντα μυριάδας Cι:νδρών. 

20 Μοίρα δέ ης ούκ έλαχίστη τών έκεiθεν σπουδαίως Cι:πάρασα το 

Ίλλυρικον &παν aχρι Θεσσαλονίκης καi αύτfjς 'Ελλάδος κατέ-

δραμε καl κατεληίσατο καi λείαν flλασεν οuκ Cι:ριθlμητήν. Ε 305' 

Χειμώνι δε πολλί}J περιπεπτωκότες, 11 οτε προς τα σφέτερα Υ]λαυ-

νον, οί την τοιαύτην μοiραν πληροuντες ού μόνον τα Cι:λλότρια 

25 Cι:λλα καi Ιτα έαυτών σχεδον Cι:πέβαλον &παντα καi δυστυχώς είς C 183v 

την παρεμβολην έπανέζευξαν. Ό δε βασιλεuς περi του πληθυ-

σμού πυνθανόμενος flσχαλλε μεν καi fιδημόνει, στρατιαν δ' ό:ξιό

μαχον συναθροίσαι κα1 δυνάμεις Cι:φεiναι τούτοις όκνηρότερος 

10 mens. Sept. a. 1064 

2 κυλμον Ε 5 προς C: προ Ε 6 τiιν om. C 10 έπαρχόντων prop. Pertusi (cf. Skyl. Cont. 
113,25): έπάρχοντος CE τών coni. Rosenstein: τοϊί CE 14 λέμμοις Ε 20 έκείθεν Ε: έκεί C 
25 aπαντα Ε (cf. Skyl. Cont. 114,15) et prop. Bekker et Rδckl: aπαντες C 28 έφείναι prop. 
Bekker 

[Β. 84/85} ΙΣΤΟΡΙΑ 

iίv, ώς μέν τινες φειδοΤ τών Cι:ναλωμάτων (iίν γάρ, ώς προέφα
μεν, φιλοχρήματος ό aνήρ), ώς δ' ενιοι, μη Cι:ποθαρρών προς τοι

αύτην ίσχuν Cι:νηπαρατάξασθαι· καi γαρ &παντες Cι:πρόσμαχον 

είναι το τών έναντίων πλfjθος καi ολως Cι:καταγώνιστσν συνετί-
5 θεντο. Μηδέ γcφ είναι τών ένδεχομένων η δυνατών ύπενόουν 

τοσαύτας μυριάδας πολέμ4> καl. μάχαις συντεθραμμένας καi προ

χείρους έχούσας τας δεξιας καi γεγυμνασμένας προς aντικα

τάστασιν καi Cι:ναίρεσιν παρατάξει κατατροπώσασθαι και 

Cι:μήχανος έδόκει πiΧσιν ή λύτρωσις καi μετοικίαν flδη το η1ν 

10 Εύρώπηv &παν oiκouv έβουλεύετο. Ό δε βασιλεuς πρεσβείαν 

Ο:πεσταλκwς προς τοuς έθνάρχας αuτwν έπειρaτσ, καθ' οσον οiόν 
τε, τούτους παρενεγκεiν καi προς καιpοv καταστείλαι καi πάλιν 

εiς την ύστεραίαν βουλεύεσθαι, πολλα τούτοις έπιστείλας έπα

γωγά. και μεταπεμψάμενος ένίους χαρίσμασι τούτους έδεξιώ-

15 σατο. Το δ' Εθνος μέγιστον ον καi προς πορισμον τών Cι:ναγκαίων 

ό:vαγκαίως έπιρρηγνύμεvον έν πολλοΤς μέρεσι την Εύρώπην 

συνέθλιβε. Mfj φέρων 11 δ' 6 βασιλεuς τον γογγυσμον τώv πολλών 
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καl την λέγουσαν φήμην οτι φειδωλίας τα 'Ρωμαίων I Ο:πεμ- Ε 3osv 

πολοuντό τε και καταπρο'fεvτο, εξεισι τfjς βασιλευούσης και 

20 καταντικρu τοu Άθύρος, περi τόπον οuτω καλούμενον Χοιρο

βάκχους έν ψ καi βασιλικαi παραπεπήγασι κτήσεις, σκηνας ίδίας 
έπήξατο καi τwν σuv αuτψ. Καi fΊσαν (ού) πλείους τwν έκατον 
καi πεντήκοντα, ού ποσότητι μείζονι. 'Όθεν καi πολλοiς θαυμά

ζειν έπfjλθεν οπως προς τηλικαύτην ίσχuν μετα τοσούτων ό βα-

25 σιλεuς άνδραρίων τfjς βασιλευούσης ύπανεχώρησε, δέον 

πρότερον τας έψας δυνάμεις συναγαγεiν και οϋτως έξορμfjσαι 

προς τα έσπέρια. Καi έψκει τfi μυθευομένn το Ο Διονύσου στρατι~, 

δτε μετα τών μαινάδων έκεΊ'νος καi τών Σειληνών ταύτην έπ' 

Ίνδοuς flλαυνεν. Έν τοιαύτη δε τούτου παρασκευfi καθεστώτος 

30 δρομαΤοί τινες έκ τών aπεσταλμένων είς τον 'Ίστρον έπανελθόν-

15 post τών αναγκαίων Martin add. οσημέραι (cf. Skyl. Cont. 115,4) 16 αναγκαίως om. 
Bekker 18 απεμπωλοuντο Ε 19 προ'fεντο Ε 21 βασιλικαi Ε: βασιλικaς C παραπεπήγασι Ε: 

παραπεπήκασι C παραπεπήχασι tacite Bekker 22 <ou) addidi (cf. Skyl. Cont. 115,9; ν. supra 
p. LXIII) έκατον καi πεντήκοντα Ε: ρν' C 24 προς om. C 27 στρατιg Ε et tacite Bekker: 
στρατία C 28 μαινάδων ΕΡ' 28/29 έπινδοuς c 
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τες παντελη τού εθνους aπήγγειλαν ολεθρον. Προέφθασαν γcφ 

οί αiχμαλωτισθέντες ήγεμόνες pυσθηναι της έκείνων χειρος καi 

γνώμας εiσενεγκόντες της αύτων καταλύσεως, φράζοντες ώς οί 

μεν λογάδες των Οuζων σκάφεσιν έμβάντες παραινέσει καi των 

5 pωμαϊκων aρχων των έν τοίς iστρικοίς χείλεσι πόλεων τον 

"Ιστρον διαβεβήκεσαν καi είς η1ν σφων αύτων έπανέδραμον, οί 

δε περιλειφθέντες, πληθος καi οϋτως aμύθητον, το μέν τινι νόσ(}> 

λοιμικft καi λιμψ καταπονηθέντες καi ήμιθνητες τυγχάνοντες, 

το δε καi τοίς παρακειμένοις Βουλγάροις καi τοίς Πατζινάκοις 

10 καταπολεμηθέντες, aρδην aπώλοντο σιδήρ(}> 11 καi όπλαίς aλό-
γων ζι}Jων καi αuταίς I ταΤς iδίαις άμάξαις συμπατηθέντες καi [ 306r 

aναιρεθέντες παρa πάσαν aνθρωπίνην ελπίδα καi εiς οuδεν λο

γισθέντες οί πάντων κρατήσειν ποτε προσδοκώμενοι. Καi fΊν ή 
φήμη του aληθοίJς μη άπ~δουσα. Ό δε βασιλεuς παραδόξως δια-

15 σωθείσαν η1ν ύπ' αύτον iδών καi περιχαρης εiκότως γενόμενος 

καi τQ Θεψ καi τfϊ παναχράντψ I καi δεσποίνn Θεοτόκψ χαριστή- C 184' 

ρια θύσας εuθu της βασιλίδας έπεπορεύετο. Εuρε δε ταύτην 
εκπλήξεως καl θαύματος γέμουσαν καi σωστρα τft ζωαρχικft 

Τριάδι καi τft μητρi του θεανθρώπου Λόγου λαμπρως έπιθύου-

20 σαν. Οί δ' έπi της Εύρώπης καi αύτοi την εύχαριστίαν, οσον εiκός, 

άπονέμοντες aφήγημα μέγιστον καi θείον Ε'ργον το Ε'ργον τούτο 

έτίθεσαν. 

οϋτως έπl του αύτοίJ βασιλέως καi πληγαi τfi 'Ρωμαίων προσ

ετρίβησαν γft καi aπαλλαγη πάλιν κινδύνου μεγίστου καi κατα-

25 στροφη πολεμίων άπροσδόκητος έπιγέγονε καi οσην ούδεiς 

ούδέπω κατορθώσειν έπήλπισε. Διο καi κακίς< καi aρετfi βασι

λικft τας δυσπραγίας καi αδθις τας εύπραγίας οί νουνεχως συμ
βάλλοντες τα πράγματα διεμέριζον. Είδε τα μεν δύστηνα πάθη 

των aνθρωπίνων άμαρτημάτων τυγχάνειν aντέκτισιν, το δ' 

12 είς οuδεν λογισθέντες: Sap. 3,17; 9,6; Dan. 4,32 et al. 

2 puσθfjναι έκ Ε 4 καl seclusit Bekker 7 τινι scrίpsi: τι CE 8 λοιμικfi Ε et tacite 
Bekker: λuμικfj C 15 είκότως Ε et tacite Bekker: είκότος C 26 βασιλικfi C: βασιλικώς Ε 
29 ό:ντέκτισιν Εικ: et tacite Bekker: ό:ντέκτεισιν C 

[Β. 86/87 /88] ΙΣΤΟΡΙΑ 

εύπαθες της θείας μόνης aντιλήψεως θείη τις καi μη βασιλικης 

Ε'παθλον aρετfϊς, ώς της εύπραγίας γενικfϊς καi μη εiδικfϊς καθε

στώσης, ούκ αν διαμάρτοι του πρέποντος πάντα γαρ 11 aνωθεν 
τα βελτίονα· aλλα καi το εύμενες πάλιν έπικάμπτεται δι' εύχης 

5 ένεργουμένης καi συγκροτουμένης εύαρεστήσεσιν. 'Επιγράφον-
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ται δε τοις βασιλείJσι τα παρεμπίπτοντα I δια το καi την πλείονα Ε 306V 

μέμψιν καi aνίαν των δρωμένων ού συνετως καi την εύφροσύ-

νην ώσαύτως των κατορθουμένων έπιεικώς είς αuτοuς παραγί

νεσθαι, ωσπερ εiς τοuς των άρμάτων ίθυντηρας καi μη τούς 

10 'ίππους τα έντεvθεν aποτελέσματα. 

Τούτου δΕ: τού Ε'θνους τού σκυθικού οί μΕ:ν τον 'Ίστροv άντι

περαιωθέντες λιμQ δυσθεραπεύτψ διαφθειρόμενοι δια το καi σι

τίωv aπορεiν καi μηδε καρπών προσδοκίαν Ε'χειν, aσπάρτου καi 

aνηρότου της γης αuτων έαθείσης, είς όλίγους aπετελεύτησαν, 

15 καi τούτους, φασί, τψ των Μυρμιδόνων aρχοντι προσρυfjναι καi 

παρ' αύτού διασπαρfjναι ταiς aμφ' αύτον πόλεσι καi την iδίαν 

γfϊν Ε'ρημον aνθρώπων καταλειφθηναι παντάπασιν. 'Όσοι δΕ: 

προσfϊλθον τψ των 'Ρωμαίων βασιλεi, καi γαρ προσfjλθόν τινες 

χώραν λαβόντες δημοσίαν aπο της Μακεδονικfjς, τα 'Ρωμαίων 

20 έφρόνησαν καi σύμμαχοι τούτων έξ έκείνου μέχρι της δεύρο γε

γόνασι, καθό: δη καi των Πατζινάκων τινές, οσοι τούτοις παρω

μοιωμένως μετέθεντο καi aξιωμάτων συγκλητικών καi 

λαμπρών fιξιώθησαν. 

Προ δε τούτου τού Ε'τους, κατα τον Σεπτέμβριον μηνα 11 δη-

25 λαδη τfjς δευτέρας έπινεμήσεως, εiκοστην καi τρίτην aγοντος 

τού αύτού μηνός, περi δευτέραν νυκτος φυλακην γέγονεν 

24/25 mens. Sept. a. 1063 

ι θείας ... aντιλήψεως: ν. supra 22,14 

9 άρμάτων ίθυντfjρας C: άμαρτημάτων θυντfjρας Ε 14 άνηρότοu Ε et tacite Bekker: 
άνηρώτ C 16 διασπαρείναι Ε 21 παρωμοιωμένως Ε et scripsit Bekker: παρωμuωμένως C 
an παρομοιωμένως? sed cf. Diataxis, I. 475 25 δευτέρας C (cf. Skyl. Cont. 116,11): θ' Ε 
είκοστi]ν καi τρίτη ν C: κγ' Ε 
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άθρόον σεισμος εξαίσιος, τών πώποτε γενομένων εκπληκτικώ
τερος, εκ τών έσπερίων μερών άρξάμενος. Τοσούτος δε ijν το μέ

γεθος ώς και οίκίας άνατρέψαι πολλάς, όλίγας δε άνυβρίστους 

καταλιπεΊν. Οuδε ναοi τfjς τούτου σφοδρότητας άθιγεΊς μεμενή-

5 κασιν, άλλα καi αύτοi κατά τινα I μέρη, εστι δ' οiς καi τα πλεΊστα Ε 307' 

περιερράγησαν· καl κίονες ωσπερ τισl λαξευτηρίοις περιεδρύ

φθησαν. Ού γαρ aπαξ προσβαλών, ώς τα πολλα είώθει, ελώφη-

σεν, άλλα μετα σφοδρότητας κινήσεις τρεις προσεχώς 

έτελέσθησαν. Άφ' <1ν κωκυτος μέγιστος καi φόβος οσος ούδέπω 
10 τοΊς aνθρώποις επέπεσε· καi τG>ν οiκιών έξιόντες το σύνηθες επι

φώνημα προς Θεον aνεβόων καi γuνα!κες θαλαμευόμεναι τQ 

φόβψ κατασεισθείσαι ηΊν αίδw περιετλον καl το1ς ύπαίθροις έφί
σταντο, την αuτηv έπαφιε1σαι φωνήν. ΕΤτα της νυκτος έκείνης 

aχρι τών δέκα καi δώδεκα τρόμοι της γης ijκολούθησαν, τών 
15 προηγηlσαμένων πολλ<j:'> τ<]) περιόντι έλάττονες rl γcφ aν, εί το'iς C 184v 

πρώην έξισούντο, ούδεν ijν το κωλuσον μη ούχl πασαν όμου την 
κτfjσιν δι' rjς έπεπόλασε και ην έπfjλθεν, έκ βάθρων αιJτων Cινα
τραπfjναι καl εiς ούδεν χρησιμεύσαι καi παγγενεl τοuς οίκήτο-

ρας πάντας οiκτίστου θανάτου γεύσασθαι. Καθ' ον διΊ λόγον καi 
20 τοΊς φυσιολογοuσι περ! σεισμών ώς είκfj καi ό:ναισθήτως διό: της 

τού ϋδατος έν 11 τοίς κοίλοις τfjς γfjς κινήσεως καi τfjς τών άνέ
μων έv τούτοις δινήσεως ό κλόνος προσγίνεται, Cινατέτραπται 

το έννόημα. Ei γαρ έκ μόνης της βίας αuτ:ών, όπόταν έν τ:οΊς κοι
λώμασι τfjς γfjς περιελιχθείεν και διάπνοιαν συμπεπιλημένην 

25 λάβοιεν, καθwς οότοί φασιν, ή συγκίνησις έτελείτο, κaν άταξίαν 
εΤχεν ό κλόνος καl ούχl μέχρι πτώσεως άκαταπτώτου ηΊν aπλε-

2-4 Τοσοϋτος δε ijν ... καταλιπείν: cf. Agath. 166,15/16 9-13 Άφ' <1ν κωκυτος ... φωνήν: 
cf. Agath. 166,30-32; 167,16/17 

1 έξαίσιος Ε (cf. Skyl. Cont. 116,13): om. C 3 ά:ναστρέψαι Ε 4 ά:θιγf]ς Ε 7 ώς καi τα 
coni. Polemis έλώφησεν Ε et tacite Bekker: έλώφησαν C 8 άλλα C: άλλ' αί Ε 10 [σ]ύνηθες Ε 
15 ij scripsi: η CE 16 έξισοϋντο scripsi: έξίσωντ C έξίσωντο Ε έξίσωνται scripsit Bekker 17 
f\ν Ε et tacite Bekker: ijν C 18 παγγενη C 24 περιελειχθείεν Ε 25 έτελείτο CE: έκτελοίτο 
tacite Bekker έκτελείτο coni. Polemis 26 ά:καταπτώτου CE: ά:καταπτώτως scripsit Martin 
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τον εληγεν όρμήν, ϊνα μη το παν αύτίκα καταποθfj. Νύν δε δια I 
της τοσαύτης καi συμμέτρου παρακινήσεως δείκνυται θεοσημείας Ε 307v 

εργον ό κλόνος είς άναστολην καl παίδευσιν τών άνθρωπίνων 

όρμων καi τfjς θείας ανεξικακίας ή επιτίμησις, έφ' c{) μη aρδην 
5 άπολέσθαι το γένος, άλλ' έπιστρέψαι προς τα βελτίονα. Το δ' έξ 

έπιπνοίας άνεμιαίας ε'ίτε μην ύδάτων κινήσεως γίνεσθαι τον σει

σμον ούκ aκαιρον ούδ' αύτο προς φυσικην συγκατασκευήν. 

'Ενδέχεται γcφ τούτο καi πάνυ· άλλ' οuκ αύτομάτως ή έπισκίρτη

σις (τοΟτο γάρ έστι το άνατρεπόμενον παρ' ήμών), άλλ' έκ θείου 

10 βουλήματος, οτι μη ό:μέσως το θε1ον τa περi την γηίνην φύσιν 

οίκονομεΊ. οϋτω γαρ καi ύετοu ή νεφών συμπίλησις καl βροντflς 

ή τούτων σύγκρουσις καi ό:στραπης επi ταύτn παραίτιοι κατα

φαίνονται, aλλa το παν της θείας γνώμης κατα τοιJς εύσε

βοuντας έξήρτηται. 

15 Έν δε τοίς μακεδονικοίς μέρεσιν αί παράλιοι πόλεις κατ' έκεί-

νην την νύκτα μαλλον τών aλλων πεπόνθασι, 'Ραιδεστός 11 τέ 
φημι καl Πάνων καl αύτο Μυριόφυτ:ον, ώς κα\ μέρη τειχών έξ 

αύτfjς ύποβάθρας άνατραπfjναι καi πλείστας οiκίας και φόνον 

επιγενέσθαι πολύν. Έν δε τψ Έλλησπόντψ ή Κύζικος, όπότε καl 

20 το έν αύτfj έλληνικον ίερον κατεσείσθη καl τ<]) πλείστψ μέρει κα

τέπεσε, μέγιστον ον χρfjμα προς θέαν δι' όχυρότητα καi λίθου τοΟ 

καλλίστου τε καi μεγίστου τεχνικωτάτην άρμονίαν τε κα! άνοι

κοδομην καi ϋψους καi μεγέθους διάρκειαν. 

Άπο τότε δε καi μέχρις ενιαυτών δύο σποράδες έπεφοίτων 

25 σεισμοi κατα διαφόρους καιροuς καl το θάμβος μέγιστον οσον 

περιεγίνετο τοις βροτοίς. 'Ήσαν γάρ τινες εξωροι, οσοι παρεοι-

4/5 έφ' 4} μη &ρδην ... προς τa βελτίονα: alludit ad Ez.33,11: ού βούλομαι τον θάνατον τών 

aσεβών ώς το ά:ποτρέψαι τον άσεβη ά:πο της όδοϋ αύτοϋ καi ζην αύτον 

2 καi om. Ε θεοσημείας scripsi (ν. Diataxis, 1. 194 et infra p. 72,24): θεοσημίας CE 10 
βουλήματος C: θελήματος Ε 11 ή scripsit Bekker: καi CE 13 θεία[ ς] C 14 έξήρτηται Ε 
et tacite Bekker: έξήρτηνται C 17 τειχών prop. Rδckl (cf. Skyl. Cont. 116,17): τυχον CE 

19 πολύν Ε et prop. Rosenstein (cf. skyl. Cont. 116,18): πο~ C πολλοίς coni. Bekker ό ποτf: Ε 
26 περιεγίνετο C: περιεγένετο Ε δσοι CE: οϊ scripsit Bekker 
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κότας σεισμοuς I τ4) μεγίστιy δύο άνέφερον, οί μΕ:ν τούτον οί δ' Ε 308r 

έκείνους καηχ σύγκρισιν ύπεραίροντες. Καi παρηκολουθηκέναι 

τότε δι' ήμερών τεσσαράκοντα καi μη πλείω βραχείς τινας προσ

επέφερον· το δΕ: διό: διετούς χρόνου κλονείσθαι την γfjν πaσιν 

5 άμνημόνευτον ijν καi μηδ' ίστορίι;χ περιληπτόν. Άγαθίας γι:Χρ περl 
του έν ταίς ήμέραις τού 'Ιουστινιανού συμβεβηκότος σεισμού γε

γραφwς καi καταπληκτικον τούτον καi μέγιστον συγγραψάμε

νος, ώς καi κίονας ά:ποσφενδονaσθαι τούδε τού ο'ίκου προς 

ετερον, τοvς μετιΧ ταύτα τρόμους έλάττονας aχρι τεσσαρακον-

10 θημέρου καi μη περαιτέρω προβfjναι ίστόρηκε. Μετα δΕ: την διε

τίαν σεισμού γενομένου 11 μείζονος μΕ:ν τών μετα ταυτα συχνών, 
έλάττονος δΕ: τού πρώην μεγίστου, πέπονθε πτώσιν ή κατι:Χ Βιθυ-

νίαν Νίκαια καi πανωlλεθρίαν μικρου δείν καi καταστροφην παν- C 1ssr 

τελfj. Οί γαρ έπισημότατοι ταύτης ναοi καi μέγιστοι, δ τ' έπ' 

15 όνόματι τfjς του Θεού Λόγου Σοφίας καθιδρυμένος καi καθιερω

μένος τft μητροπόλει καi ό τών άγίων Πατέρων, ένθαπερ ή κατα 

του Άρείου σύνοδος τοίς όσιωτάτοις καi όρθοδόξοις έβεβαιώθη 

πατράσι καi το όρθότομον έπαρρησιάσθη καi τηλαυγέστερον 

ήλίου διέλαμψε, συνταραχθέντες κατηδαφίσθησαν· καi τα τείχη 

20 τfjς όμοίας τύχης σuν τοίς πολιτικοίς οίκήμασι μετεσχήκασι. Καi 

ά:π' έκείνης τfjς ήμέρας τα του τρόμου κατέληξεν. ;Ήσαν δε ταuτα 

καi ε'ίσπραξις άμαρτημάτων καi χόλος θείος έξάπαντος, flνίπον-

το δέ, ώς Ε'οικε, καi την του είρημένου έθνους έπιφοίτησιν καi 

κατάλυσιν· έν γαρ I ταίς θεοσημείαις προς τοίς είρημένοις καί τι Ε 3osv 

25 μέλλον έπισκηψαι προτεθεώρηται. 

Μα'fου δε μηνος τfjς δ' ίνδικτιώνος ένδιιππεύοντος έφάνη κο

μήτης ά:στηρ κατόπιν τού ήλίου δύντος, το μέγεθος σεληναϊΌν 

φέρων, δταν ή σελήνη πλησιφωΊς γένηται. Καi έψκει μεν τηνι-

11 a. 1065 17 a. 325 26 mens. Mai. a. 1066 

5-10Agath.167,30-33 

22 έξ aπαντος tacite Bekker 24 θεοσημίαις C 26 δέ μηνος om. Ε 

{Β. 91/92/93] 

καuτα καπνόν τινα καi όμίχλην έκπέμπειν, έν δέ τft έπιούσn 

i]ρξατο παραδεικνύειν βοστρύχους τινάς καi δσον οδτοι προε
πετάννυντο, τοσούτον το μέγεθος του άστέρος ύπέληγεν. Άπέ

τεινε δε τι:Χς ά:κτίνας ώς προς έψαν καi ώς προς 11 έκείνην 
5 προήρχετο, καi ijν έπικρατών aχρις ήμερων τεσσαράκοντα. 

Άπο δέ μηνος 'Οκτωβρίου νόσος ένσκήψασα τ4) βασιλεί aχρι 

τού έπιόντος Μα'fου μηνος κατέτρυχεν. Έν αύτ<{> δέ κατειργάσατο 

τούτον καi τfjς έ:νταuθα ζωfjς ά:πεστέρησεν. Ή δέ όσία τούτου οuκ 

Ε'νθαπερ προσεδόκησε, γέγονεν ά:λλι:Χ διαπόντιος ά:χθεiς έπi τών 

10 ά:κατίων τfjς Χρυσης πόρτης έκτός, περί τι φροντιστήριον έπ' 

όνόματι του άγίου Νικολάου καθιδρυμένον, ε1ς τινα σορον προ

κατεσκευασμένην έτέριy έναπετέθη, ζήσας έν τft βασιλείςι: χρό

νους έπτα καi μfjνας εξ. 

Καi κατέσχον τα σκfjπτρα τfjς βασιλείας η τε σύμβιος αύτοu 

15 Εύδοκία καi οί παίδες. Προκατησφαλίσθη γαρ ή αuγούστα μη δευ

τέροις γάμοις προσομιλfjσαι ά:ρχιερατικft καi συγκλητικft συν

ελεύσει. ')'Ην γcφ τfjς συνόδου προεξάρχων καi την πατριαρχίαν 

κοσμών 'Ιωάννης ό έπικεκλημένος Ξιφιλίνος, έκ Τραπεζοuντος 

μΕ:ν ώρμημένος, ανηρ δε σοφος καi παιδεύσεως είς aκρον έλη-
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20 λακwς καν το'ίς πολιτικο'ίς περίβλεπτος γεγονwς καi ό:ρετfjς 

εuφρόνως έπιμελούμενος, wστε τοίς βασιλείοις ετι έμφιλο

χωρών καi τα πρώτα φέρων παριΧ τ<{> βασιλε'ί I την μοναχικην Ε 30Ψ 
πολιτείαν έν ό:κμft τfjς εύημερίας καi τfjς ήλικίας άσπάσασθαι. 

Καi τον ό:ναχωρητικον βίον περi το 'Ολύμπιον ορος έλόμενος 

25 χρόνον έπi συχνον ijν διαλάμπων έπ' ά:ρετft καi φόβψ Θεού. Καi 
δια τούτο τού πατριάρχου 11 θανόντος καi πολλών άνερευνηθέν

των οuδεiς aξιος πλην αύτοu προς τον τοιούτον έλογίσθη βαθμόν. 

Καi ό:παναινόμενος έδιώχθη προς τfjς τιμfjς καi λαμπτηρ τfjς με

γάλης έκκλησίας καi πατριάρχης οίκουμενικος έχρημάτισε. 

6 mens. Oct. a. 1066 7 mens. Mai. a. 1067 8 d. 23 mens. Mai. a. 1067 14 d. 23 mens. 

Mai. a. 1067 26 d. 9/10 mens. Aug. a. 1063 28 d. 1 mens.Jan. a. 1064 

6 post δέ Ε add. τοu όκτωμβρίου Ε 20 καi C: καi τής Ε (sed ν. skyl. Cont. 117,16) 26 
άνερευνηθέντων scripsit Bekker: ένερευνηθέντων C έρευνηθέντων Ε 28 καi' CE: εί καi 

scripsit Martin (cf. Skyl. Cont. 117,20) 
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Μετa δε το τον βασιλέα τεθνάναι πάλιν οί η1ν έψαν κατατρέ
χοντες Οδννοι περι Μεσοποταμίαν γενόμενοι έφήδρευον τοίς 

περι Μελιτηνi]ν έστρατοπεδευμένοις pωμαϊκοίς τάγμασιν, οϊπερ 
του όψωνιασμοu ύστερήσαντος ένδεως εΊχον και ταπεινως και 

5 όργίλως διa τi]ν ενδειαν και ούδε τοίς έν Μεσοποταμί<;Χ στρα

τιώταις 'Ρωμαίοις 1σχυσαν συνελθείν, μη βουληθέντες τον 
Εύlφράτην διαπερcχσαι. 'Επερχομένων οδν των βαρβάρων διa τοΟ C 185v 

ποταμοί) aντέστησαν οδτοι διασπαρέντες περl τaς διεξόδους 
αύτου. και οί βάρβαροι έκηβόλοι τυγχάνοντες εύμαρως αύτοuς 

10 aποθεν κατετίτρωσκον aπαθείς αύτοι διαμένοντες, ifως ήνάγ

κασαν τούτους εlς τον ποταμΌν έμβαλείν καl ηΊν μάχην συστή

σασθαι. Καl πάλιν οί τοίς χείλεσιν έφιστάμενοι τοvς 'Ρωμαίους 

έπετοξάζοντο, κακως aγαν διετίθουν καl νωτα δοuναι παρεβιά

σαντο. Καi τροπfjς γενομένης επεσον συχνοl των 'Ρωμαίων, ifτε-

15 ροι δε ζωγρί<;Χ έλήφθησαν, οί δε περισωθέντες τQ aστει τfjς 

Μελιτηνfjς aνεσώθησαν. Περιφρονήσαντες δε τούτων οί βάρβα-

ροι, ώς ηδη καταστραφέντων I καl καταστρατηγηθέντων όλο- Ε 309' 

σχερως, έκτρέχουσιν 11 aχρι Καισαρείας καταληιζόμενοι πάντα 

καl καταστρέφοντες καl πuρ αuτοίς έπανάπτοντες. Καl τι{) με-
20 γάλ<+> σηκψ του έν ίεράρχαις περιωνύμου άγίου Βασιλείου έπεισ

πηδήσαντες δnοΟσι μεν aπαντα καi τa ίερa διαρπάζουσι, 
προσραγέντες δε καl τfi του άγίου σορψ τψ άγί(f> μεν τούτ(f> λει
ψάν!f> δρcχσαί η πονηρον ούδαμως ήδυνήθησαν (προκατησφάλι

στο γ(φ καl περιεδεδόμητο κτίσμασιν όχυροίς καl χρόνου πολλου 

25 προς καθαίρεσιν δεομένοις), τα δε τi]ν όπi]ν περιστέλλοντα 

θύρια πολυτελως και άφθόνως έξειργασμένα χρυσQ καi μαργά
ροις καi λίθοις έξαίρουσι. Καi τον δλον κόσμον όμου συμφορή
σαντες α1ρουσιν έκείθεν, πολλοuς έν τft Καισαρέων μητροπόλει 

15 ζωγρίςι έλήφθησαν: ν. supra p. 28,11 

6 'Ρωμαίοις om. Ε 9 έκηβόλοι scripsi: έκηβόλων tacite Bekker έκηβόλουν C έκηβόλ Ε 
12 έπιστάμενοι Ε 13 έπετοξάζοντο καi Rosenstein 15 ζωγρίςι scripsi: ζωγρεία CE 16 τού
των C: τούτους Ε 19 έπανάπτοντες CE (ύπανάπτοντες Skyl. Cont. 119,21; sed ν. Diataxis, 

1. 72: καi πuρ ... έπανάπτει) 28 αϊρουσιν Ε 

[Β. 94/95} ΙΣΤΟΡΙΑ 

σφαγfi παραδόντες και τον ναον καταχράντες. και μεταστραφέν

τες διέρχονται τοιJς εiς Κιλικίαν aγοντας στενωπούς, μηδενΌς 

προγνόντος τi]ν τούτων Εφοδον, καl τοίς Κίλιξιν έπιφανέντες 

έκπλήκτως έμφόβους εiργάσαντο φόνον πολuν ποιοuντες των 

5 παρεμπιπτόντων αύτοίς. Χρονίσαντες δε τfί χώρ<;Χ καl καταλυμη

νάμενοι ταύτην καl λαφύρων τaς οiκείας έπιθυμίας έμπλήσαν

τες <άπίασι προς το Χάλεπ), προαυτομολήσαντος έκείσε τού 

κατ' αuτοuς έπιφανοuς, Άμερτικfj λεγομένου καi δυσμενοϋς 

οντος τοίς 'Ρωμαίοις καθόπερ τaς όμολογίας τούτοις έψεύσατο. 

10 Και γcφ προσελθών πρότερον τQ των 'Ρωμαίων βασιλεί τQ Γέ-
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ροντι και μεγάλων τυχών δεξιώσεων παρfjv τfί βασιλευούσn· 

κατηγορηθεiς <δε) παρa τQ βασιλεί Κωνσταντίν<+> τι{) Δούκςt ώς 

μέλλοι τοuτον μαχαίρςt διαχειρίσασθαι, 111 κατεκρίθη φυγήν. ΕΊτα Ε 310' 

γενομένης αuτψ τfjς καθόδου aπεστάλη κατa των Οuννων των 

15 'Ρωμαίων ύπερμαχήσων, καi τηνικαυτα δι' αίτίαν τfjς των στρα

ηωτικων σιτηρεσίων ύποκρατήσεως τι{) aρχονη προσερρύη του 

Χάλεπ. Ei δ' εύφρόνως κατa τfjς οiκείας aπεστάλη μερίδος καίτοι 
κακωθεiς ό βάρβαρος καl μηδε μέλλων των ύπεσχημένων τυγ

χάνειν σιτηρεσίων, το"iς aναγινώσκουσιν έξετάζειν παρίημι. Γε-

20 νόμενοι τοίνυν κατa το Χάλεπ οί Οδννοι καl προσαναμιχθέντες 
αύτQ τε τQ συγκαλεσαμέν!f> καi τοίς παρακειμένοις 'Άραψι, η1ν 

έν Συρίςt Άντιόχειαν καl τaς παρ' αuτfi πόλεις καl κώμας aπαν

θρώπως έμάστιζον. Καi ή μάστιξ σφαγαl καl πυρπολήσεις καi 

aνδραποδισμοl καl λαφυραγωγίαι καl δσα ταίς βαρβαρικαίς έπι-

25 δρομαίς συμπαρέπονται. Έπεl δ' εδει στρατιaν ές αύτοuς πεμ

φθfjναι, συνήθροιστο μεν aξιόλογον στράτευμα και ήγεμόνες 

τούτου προέστησαν, ή δε φειδωλία πάλιν <τα πάντα> aπρακτα Ι 
και άκλεfj κατειργάσατο. Ού γaρ όλοκληρίαν ήθέλησαν οί κρα- C 186r 

τουντες του όψωνιασμου παρασχείν aνθρώποις πολεμίοις καi 

30 μάχαις κακοπαθήσειν όφείλουσιν, άλλΟ: μέρει τινι τούτους έλα-

2 διήρχοντο tacite Bekker στενωπούς Ε et tacite Bekker: στενωπCι c 7 <απίασι προς το 
Χάλεπ) addidi (cf. Skyl. Cont. 120,9; ν. supra p. LXIIΙ/LXIV) τοu tacite Bekker: των CE 

12 <δέ) add. Bekker (cf. Skyl. Cont. 120,12) 18 ύπεσχομένων Ε 23 μάστιξ tacite Bekker: μά

στιγξ CE 27 δέ φειδωλία C: φειδωλία δέ Ε < τa πάντα) addidi (cf. Skyl. Cont. 120,23) πάλιν 

&πρακτα πάλ καi C &πρακτα πάλιν καi Ε πάλιν &πρακτα καi Bekker 
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χίστ~ προς τον ύπερ τfjς ψυχfjς aγωνα παρακινfjσαι εσπούδα

σαν. Άπέτυχον δε των ολων όμού. Το μεν γcφ όψώνιον οί στρα

τιωται εδέξαντο, καηχ δε των εναντίων πορευθfjναι ού 

κατεδέξαντο, μέρος τι των προϋστερησάντων αύτοiς λογισάμε-

5 νοι I τούτο, καi φωνην εγείραντες aσημον είς τα οίκεiα διεσκε- Ε 310ν 
δάσθησαν. 11 Καi πάλιν ήσαν οί βάρβαροι την pωμαϊκην χώραν 
aδεως κατατρέχοντες. Εiτα νεολαίαν τινα μικροiς aναλώμασιν 
ό:θροίσαντες οί περi τοuς βασιλεις τούτους εγχειρίζουσι τQ εν 

Άντιοχείι;χ ήγεμονεύοντι· o'i δρασαι μέν τι μη δυνηθέντες γεν-
10 ναiον, aπειροπόλεμοί τινες καi δύσιπποι καi aνοπλοι σχεδΟν κα

θεστώτες, πολλα δε παθόντες aνήκεστα εiς η1ν σφών δυσκλεως 

ύπέστρεψαν γfjν, τού παραλαβόντος αuτοuς δουκός, ilν δε ό μά
γιστρος Νικηφόρος ό Βοτανειάτης, μετα των επιχωρίων καi τών 

iδίων ύπασπιστών η1ν τών βαρβάρων δι' οiκείας aρετfjς καi γεν-

15 ναιότητος καi φρονήσεως ό:νατρέποντος καi καταβάλλοντος 

έφοδον. Κaκείνου δε τfjς aρχfjς παραλυθέντος έκτοτε τα των 

βαρβάρων εeρασύνετο πλέον καi εiς στενον κομιδfj τα τών πό

λεων περιίστατο, σιτοδείας πιεζούσης αύτας καi τών aλλων έπι

τηδείων ένδείας. 

20 Άλλ' επείπερ έδει βασιλέως έπιστασίαν γενέσθαι, δυναμένου 

έν τοιούτοι<; καιροίς διεξάγειν τα πράγματα καi aντεπεξάγειν 

έαυτον τοίς έναντίοις μετα καρτερού τού συντάγματος, εψηφί

ζετο μεν aξιολογώτατος ό pηθεiς Βοτανειάτης ώς διαφέρων τών 

aλλων οσον aστέρων f1λιος, ό δε φθόνος καi ή aδικος κρίσις ό:νε-

25 βάλετο μεν τότε το δέον, ετερον δε συγγενέα τούτου aντεψηφί-

σατο δι' αίτίας ισως ό:πορρήτους aνθρώποις, σΤα τα τού Θεού 
κρίματα. Έδόκει μεν γαρ ή τοσαύτη των έθνων I έπαρσις καi Ε 311r 

κατακοπη των ύπο 'Ρωμαίους τελούντων όργη κατα των αίρε

τικων, 11 o'i την Ίβηρίαν καi Μεσοποταμίαν καi aχρι Λυκανδού 

26/27 οiα τά τού Θεού κρίματα: ν. supra p. 15,27 

2 τών ολων όμού Ε: όμού ολων όμού C ολων όμού coni. Bekker 24 άστέρων CE: άστέγων c•c 
28 'Ρωμαίους prop. Bekker (cf. Skyl. Cont. 140,26): 'Ρωμαίοις CE 'Ρωμαίων tacite Bekker 29 
Λuκανδού tacite Bekker: λικανδοu CE 

{Β. 97/98} ΙΣΤΟΡΙΑ 

καi Μελιτηνfjς καi η1ν παρακειμένην οiκούσιν Άρμενίαν καi o'i 
την ίουδαϊκην τού Νεστορίου καi την τών Άκεφάλων θρησκεύ

ουσιν αϊρεσιν· καi γαρ πλήθουσιν (αϊδε) αί χώραι της τοιαύτης 

κακοδοξίας. Έπαν δε καi τών όρθοδόξων ηψατο το δεινόν, εiς 

5 ό:μηχανίαν ήσαν πάντες οί τα 'Ρωμαίων θρησκεύοντες. 
'Όμως δ' οί)ν ό:νίσταταί τις τών εύπατριδών, 'Ρωμανος βε

στάρχης, ψ το επίκλην Διογένης. Οuτος γαρ καi πρότερον μεν 
όρών έκ τfjς των κρατούντων αίτίας καi των εκεiθεν ύστερημά

των ό:ναπληρούμενα των έχθρων τα θελήματα καi μεγάλους γι-

10 νομένους ταiς μικρολογίαις τών 'Ρωμαίων, εποτνιaτο καl 

i]σχαλλε καi aποστασίαν μεν wδινεν, OUK έρωτι μέν, ώς διεβε

βαιοί3το ϋστερον, καi aπολαύσει τών έξαιρέτων αύτfjς, ό:λλ' ώς 

τας τύχας aνορθώσαι των i]δη πεσόντων 'Ρωμαίων, οτι μη κατα 

λόγον εiχε τα πράγματα. Έμπιστευθεiς οόν έπi τέλει του βασι-
15 λέως τού Δούκα την τfjς Σαρδικfjς ό:ρχην έβουλεύσατο τοuς Σαυ

ρομάτας προσλαβέσθαι συνεργοuς εiς το μελετώμενον καl εiς 

προuπτον αuτο aγαγείν. Έπείθοντο γαρ εκε1νοι τQ aνδρi τούτ~ 
δια το εκ τfjς άγχιθύρου στρατηγίας προεπιγινώσκεσθαι τοί3τον 

αuτοiς, όπότε τών περi τον 'Ίστρον aρχων πόλεων τούτοις 

77 

20 aντεiπολέμησε καi I πεσειν εκινδύνευσεν, εi μη έξείλετο τουτον c 186', Ε 311ν 
aκαταγωνίστ~ pύμn καi pώμn Νικηφόρος μάγιστρος ό Βοτανει-

άτης τουτο γαρ εγω 11 δια χειλέων του Διογένους όμολογούμενον 
επυθόμην. Γενομένων δε γραμμάτων προς εκείνους έφ' ψ τελε-

σθfjναι καl τας συνθήκας δι' ορκου, των συμβούλων αύτού τις, το 

25 γένος Άρμένιος, δς καi προς το έργον αύτον μειζόνως ήρέθισεν, 

έπεβουλεύσατο τούτ~ καi συμπείσας aποστείλαι τοuς aμφ' αύτον 

μηνυτας τών βεβουλευμένων προς σύμπνοιαν aξοντας τών τε 

στρατηγούντων καi τών ύπηκόων τινάς, ώς εΤδεν αύτον έψιλω
μένον χειρός, κατεiπεν αύτού έν τοiς έγχωρίοις ώς εl'η μεμελε-

1 η1ν παρακειμένην scrίpsί (cf. Skyl. Cont. 141,3): τών παρακειμένων CE Άρμενίαν 

scrίpsί (cf. Skyl. Cont. 141,3): άρμένιοι CE οϊ scripsί: oi CE 2 θρησκεύοuσιν scripsi (cf. 
Skyl. Cont. 141,4): θρησκεύοντες CE post θρησκεύοντες spatium vacuum in C 3 (αϊδε) 
addidi (cf. Skyl. Cont. 141,4) 11 μf:ν' seclusit Martin μέν2 : μΕν βασιλείας prop. Bekker 
12 έξαιρέτων Ε et coni. Rosenstein: έξαιρέτως C 13 άνορθώσαι tacite Bekker: άνορθώσαι CE 
25 αύτο Ε 27 &ξοντας Ε et scripsit Bekker: &ξοντες C 
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τηκώς cοτοστασίαν, μάλλον δε προδοσίαν αότων είς τοvς Σαυρο

μάτας. και προς θυμον διερεθίσας αότοuς έπιτίθεται τούτ(j) 

aθρόον και μόνον εύρηκώς συλλαμβάνει και εiς ηΊν βασιλεύ

ουσαν aγει δεσμώτην δίκας τοu τολμήματος δώσοντα. Κριθεiς 

5 τοίνυν παρα των πρώτων τής συγκλήτου βουλής τ~ των έπιβού

λων νόμ(j) έάλω καl κατεψηφίσθη θανείν, μη aντερίσας η aντι

θέσεις πλασάμενος η την κατηγορίαν aπαρνησάμενος, aλΛ 

αότέλεγκτος έκ τής όμολογίας γενόμενος. Ei δε καl αότος των 
δικασάντων μέρος ύπήρχον, tσασιν οί πολλοί. Διο καi ύπερορί~ 

10 άπεστάλη προς νήσον, πaσιν aνίαν ένθέμενος οσοι τfjς αότοσ νεό-

τητος ij κα! γενναιότητας έν πείρςι καθίσταντο. Οί δ' aγνοοuντες 
αότον έκ των είδότων ( ταύτην) παραλαμβάνοντες ύπήρχον έξ 
άκοής έρασταί· και δια τούτο δι' εuχής 11ν τοίς ολοις aνώτερον γε
νέσθαι τον aνδρα I κολαστηρίων καi χαρισθfjναι τfi 11 'Ρωμαίων Ε 312r 

15 aρxfi. Έπεi δε καl ό σκοπος τού άνδρος οό φιλαυτίας άλλα φιλα

δελφίας καl φιλεuσεβείας ολος ilν, ώς προέφαμεν, περιαλγοσντος 
τfjς των ορθοδόξων κακοπαθείας, ένηργήθη λοιπον τοις εuχομέ

νοις τα τfjς εόχfjς καl παραστάντος αότοσ τ~ βασιλικψ βήματι πε

ριέσχεν έλεος aσχεrος ηΊν αόγούσταν και σταλαγμοl δακρύων των 

20 βλεφάρων ταύτης έξέπεσον. ""Ην γαρ ό άνηρ ou μόνον τοίς aλλοις 
πλεονεκτήμασι προτερων, aλλα καl θεαθήναι παντάπασιν fiδιστος, 

έπιμήκης τε καi στέρνων και νώτων έν καλ~ καθορώμενος καl 

εύγενές τι πνέων ώς aληθως καl διογενες εόόφθαλμός τε, εfπερ τις 

aλλος, καl κάλλος aποστίλβων τοίς όφθαλμοίς, μήτ' aκριβες το 

25 λευκον μήτε το μέλαν aποσώζων aλλ' wσπερ συγκεκερασμένα τfi 

δημιουργίςι ώσαύτως τfi φύσει καl σuγκεκραμένος τ~ έρυθήματι, 

4 τολμήμαντος Ε κριθεiς Ε et scripsit Bekker: καi θεiς C 8 αuτέλεγκτος tacite Bekker: 
αuτέλεκτος C αuτόλεγκτος Ε 11 έν πείρ~ C: έμπείρα Ε 12 < ταύτην) addidi (cf. Skyl. Cont. 
122,8) 19 έλεος &σχετος (cf. supra p. 53,12) Ε: έλ~ &σχε~ C έλεος &σχετον coni. Bekker 25 
μέλαν coni. Brunet de Presle: μέλλαν C μέλλον Ε 25/26 aλλ' wσπερ συγκεκερασμένα τfj δη
μιουργί~ ώσαύτως τfj φύσει καi συγκεκep:μένος τίiJ έρυθήμαη scripsi (ν. supra p. LXXV f 
LXXVI): ώσαύτω'ί,(iλλ' wσπερ συγκεκερασ~ (συγκεκερασμένος Ε) τη δημιουργία τη φύ (φύσει 
Ε) καi συγκεκραμ (συγκεκερασμένος Ε) τω έρυθήματι C ώσαύτως aλλ' wσπερ συγκεκερα
σμένον (post συγκεκερασμένον lacunam indicaνit) τfj δημιουργί~ τfj φύσει καi συγκεκραμέ
νον τίiJ έρυθήματι Bekker ώσαύτως άλλ' wσπερ τfj δημιουργί~ τfi φύσει (an τfjς φύσεως?) 
κατ' ίσον συγκεκραμένα τίiJ έρυθήμαη prop. Pertusi ώσαύτως aλΧ wσπερ συγκεκερασμένος 
τfi δημιουργί~ τfjς φύσεως καi συγκεκραμένος τίiJ έρυθήματι coni. Polemis 

{Β. 99/100) ΙΣΤΟΡΙΑ 

κaν τούτοις aπασι την γλυκύτητα περιθέοuσαν έχων καl aξιον 

είδος κατα τον κωμικον τυραννίδας έπιδεικνύμενος. Ώς οδν καl ή 
έστωσα γερουσία συνέπαθεν, εuθuς έπηκολούθησεν ή συμπάθεια· 

καl περισωθεlς τού κινδύνου καl βασιλικων aξιώσεων έτυχε και 

5 aπολυθεlς παρα πάντων ήσπάζετό τε καl εuφημείτο καl έργον εuχής 

γενέσθαι κατήκουε καl την αότοu σωτηρίαν ίδίαν ένόμιζεν εκα-

στος. Έξιών οδν είς την Καππαδοκων, έξ ijς την άρχην τής γενέ-
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σεως έσχηκε, πάλιν μεταπεμφθεlς είς την βασιλεύουσαν 

είσελήλυθε κaν τοίς γενεθλίοις τού Χριστού! μάγιστρος καl στρα- Ε 312ν 

10 τηλάτης 11 ανεδείχθη παρα τfjς βασιλίδας προελθούσης βασιλικως 
μετa των iδίων παίδων, ώς έθος τοις βασιλεσσιν, εiς τον μέγιστον 

σηκον τfjς τοσ Θεοσ Σοφίας. 

Άνάγκης δε πολλής καl συγχύσεως έκ τής των aλλοφύλων 

έθνων aπηνεστάτης I έπιδρομfjς τιΊν 'Ρωμαίων συμπιεζούσης (και c 187' 

15 γαρ τα μεν έν τοίς νοτίοις μέρεσιν, οσα προς Άντιόχειαν καl Κι

λικίαν, ταίς προειρημέναις έκδρομαίς aπειρηκότα έν έσχάτοις 

ilσαν κινδύνοις, έν δε τοίς βορειοτέροις αύτος ό σουλτάνος παν
στρατι~ έξελήλυθε δυνάμεις aγων άνυποίστους καl τοίς όρίοις 

έν τ~ φθινοπώρ4> των 'Ρωμαίων προσήνωτο, βουλόμενος πα-

20 ραχειμάσαι έκείσε καl aρχομένου του έαρος προσεχως προσβα

λείν καl aρδην aνατρέψαι τα 'Ρωμαίων καl καθελείν), έσκέπτετο 

ή αόγούστα καl οσοι τfjς πρώτης Υjσαν βουλής, σuν αότο1ς δε καl 
ό πατριάρχης, πως καl τίνα τρόπον τοσούτον δεινον aποτρέ

ψαιεν. Καl συνέδοξε την ύπερ των ολων κρατήσαι πρόνοιαν καi 

25 τfjς ίδικής καl έπιθανατίου παραγγελίας το κοινfi συμφέρον έπι

εικως προτιμήσασθαι, οτι μη τα ίδικα σύμφωνα τα προς δημο-

9 d. 25 mens. Dec. a. 1067 

1/2 &ξιον εiδος ... έπιδεικνύμενος: Eur., fragm. 15; Xen. Anab., 1,9,1 et al. 

6 κατήκουσε C 10 aπεδείχθη Ε 15 έν Ε et Bekker: om. C 19 φινοπώρω Ε 21 έσκέ

πτετο Cpc: έσκήπτετο Ε 22 αuτοίς C: αότη Ε 25 iδικfjς CE: εiδικfjς tacite Bekker 26 iδικa CE: 

εiδικa tacite Bekker 
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σίαν συντέλειαν άφορώντα περιτρέπειν δεδύνηνται. Το γάρ μη 

γίνεσθαι βασιλέα δια τον τfjς μίξεως ζfjλον κοινιl συμφορα καl 

καθαίρεσις τής 'Ρωμαίων άρχής έγινώσκετο. Δόξαν οδν οϋτω κε
κράτηκεν ή τοιαύτη γνώμη, καl βασιλέα μέν ό καιρος έδεϊτο έξά-

5 παντος, εί μέλλοι τα 'Ρωμαίων μi] άπολέσθαι δι' ολου, 11 ό δέ τού 
καιρού I καi της άξίας ταύτης έπάξιος έζυγομαχεϊτο, τού Βοτα- Ε 313r 

νειάτου άποδήμου τυγχάνοντας είς τi]ν τής Άντιοχείας άρχήν, 

iiως εiς νουν τινος τών τού βουλευτηρίου προϊσταμένων ό Διο-

γένης άφίκετο. ΜiΧλλον δέ προ αύτοu ή αύγούστα τούτον ώς 

10 αύτίκα παρόντα καl γυναικος άμοιροuντα προέκρινεν. Έπαν δ' 

οδτος έρρήθη, πάντες αuτQ τιΊν άξίαν, φόβι.y τοσ μη φανfivαι 
aλλότριοι, δσοι τfj δεσποίvn προσήγγιζον, έχειροτόνουν. Διο καl 

πρώτην aγοντος τού 'Ιανουαρίου μηνος τής ς' iνδικτιώνος, όπότε 

τών χειμερινών τροπων ό fΊλιος μεθιστάμενος τιlν οiκουμένην 

15 φρυκτωρείν καi θάλπειν έπείγεται καl άρχην εuκαιρον του ένι

αυτοi3 το πλείστον μέρος τοί3 χειμώνος επεξεργάζεται καi ήνίκα 

ή μνήμη τοί3 μεγάλου άρχιερέως καi θύτου άγίου Βασιλείου, δν 

και αύτον ή Καππαδοκων tiνεγκε φωστήρα τής 'Εκκλησίας δια

φανέστατον, έορτάζεται, βασιλεuς αύτοκράτωρ όρθριώτερον 

20 οότος άναγορεύεται νυκτος άνιwν εiς το Καπιτώλιον δια τής δε
σποίνης έν οπλοις και λαθwν τοuς τfjς βασιλίδας υίεϊς. 

Καi ώς τa πράγματα ffδειξαν, ού πάνυ μάτην i]λπίκασιν οί 

πολλοί. Τών γαρ pωμαϊκων σκήπτρων έπιλαβόμενος οδτος, ούκ 
Ελαττον τών έν ποσι πολιτικων πραγμάτων, τής στρατιωτικής 

25 εύταξίας έφρόντισε καl συστάσεως, κaν δ, τι μάλιστα προγόνους 

εΊχε περi αύτον και συνέδρους, εiπεϊν δέ δεϊ και έφέδρους, καi 
σuν αύτοίς τον τούτων πατράδελφον 11 Ίωάννην τον καίσαρα. 
'Ήρξατο γCι:ρ αύτίκα έν αύτοίς τοίς πολιτικοί<; διατάγμασι και τών 

παρατυχόντων στρατιωτών τοίς έπισημοτέροις συνομιλείν καl 

13 d. 1 mens.]an. a. 1068 

4 έξ aπαντος tacite Bekker 5 μέλλοι Ε et tacite Bekker: μέλοι C 8 προϊσταμένων tacite 
Bekker: προϊσταμένου CE 10 άμ[οιρ]οuντα Ε έπ' &:ν Ε 13 'Ιανουαρίου scripsit Martin: 
'Ιαννοuαρίου CE 25 προγόνους CE: προγονοuς tacite Bekker 27 τούτουων C 

{Β.102/103] ΙΣΤΟΡΙΑ 81 

περi πολεμικών άγώνων βουlλεύεσθαι και πρεσβευτας έτοιμά- Ε 313v 

ζειν καl πανταχόθεν τοίς έναντίοις διακωλύειν τCι:ς προσβολάς. 

Δια ταί3τά τοι καi χρόνος οuτι συχνος κατέσχε τοuτον εiς τα βα

σίλεια, άλλα μετα διττi]ν σεληναίαν περίοδον ή τfjς έι;>ας τούτον 

5 έδέξατο Προποντlς καl το παράσημον τfjς βασιλικfjς σκηνfjς 
πiΧσιν όμοu παρεστήσατο τιlν βασιλέως προς η']ν έι;>αν έκστρα

τείαν καi άποφοίτησιν· καl ό ζήλος τfjς έκδικίας νενίκηκε τi]ν 

κατα ηΊν βασιλίδα τρυφήν τε καi θυμηδίαν καi το κατα τας προ

όδους μέχρις ούρανοi3 φθάζον κλέος καi πόνους τούτων άντικα-

10 ταλλάξασθαι τον κρατοuντα παρέπεισεν. 'Ό καi πάντας 

κατέπληξε, συμβαλόντας οτι το διατάξασθαι μόνον τi]ν τής 

έκστρατείας παρασκευιlν καi άποσκευi]ν οuδε τριων δλων διά

στημα μηνων έξαρκεϊ. Ό δέ νεοπαγης γεγονwς τά τε aλλα κατα

στησάμενος fiν καl προς τfj άποσκευfj καi στρατιωτικον έκ τfjς 
15 έσπέρας καi τfjς τών Καππαδοκων φθάσας προσυνεlλέξατο καl C 187" 

Σκύθας συνεκαλέσατο καi προ τfjς τούτων έπιδημίας μετα τών 

έν τf1 βασιλείι.y μόνων αύλf1 τfjς όδοί3 σπουδαίως έφήψατο. Ei δε 
καi αύτος ό ταuτα συγγράφων των έκ προκρίσεως αύτc{) συν επο

μένων έτύγχανον καl τας τοί3 στρατοί) διευθετών ύποθέσεις 11 έν 

20 κρίσεσι, πάντως aν ούκ έξ άκοής άλΛ έξ αύτοπτίας τα καθεξής 
παραδώσει δια γραφής τοίς μετέπειτα. 

ΕΊχε μέν οδν τον βασιλέα ή τών Βιθυνωv έπαρχία καi μετ' 
αuηΊν Φρυγία, το θέμα λέγω των 'Ανατολικών. Καl συνήγοντο 

έκ διαταγμάτων τφοσφοιτησάντων οί των ταγμάτων έξάρχοντες 

25 καi οσοι τi]ν τάξιν άlνεπλήρουν έκάστου τάγματος. Καi Υjν iδείν Ε 314r 

τοuς διαβοήτους λόχους καi λοχαγοuς έξ όλίγων συγκειμένους 

άνδρων, καi τούτων συγκεκυφότων τfj πενί~ καi πανοπλίας 
έστερημένων καi 1ππου πολεμικfjς έκ πλείονος γαρ παραμελη

θέντες aτε μηδέ βασιλέως στρατευσαμένου δια πολλών ένι-

6 βασιλέως Ε: βασιλίδ' C βασιλίδα coni. Bekker 8 τροφην Ε 9 καi seclusit Martin 11 

post δτι Bekker add. εiς 15 προσελέξατο Ε 17 τft C: τώ Ε 19 έτύγχανον Ε: έτύγχa c έτύγ
χανεν coni. Bekker 20 αύτοπτίας tacite Bekker: αύτοmίη C αύτοπτ'η Ε 22 τον om. C 24 

προφοιτησάντων coni. Polemis 25 άάνεπλήρουν Ε 26 λόχους καi λοχαγοuς CE: καi λο
χαγοuς seclusit Bekker (sed cf. infra p. 85, 4/5; et 89,3; Michel Italikos, Lettres et Discours, ed. 
Ρ. Gautier, Paris 1972, p. 182,20: <i)χετο βασιλεuς έκ μέσου λόχων καi λοχαγών) 
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αυτων περi η1ν έψαν, καi τον άφωρισμένον όψωνιασμον μη άπει

ληφότες και καηχ μικρον τοις έναντίοις έκ τfjς άπαρασκευάστου 

προσβολfjς καi λυπρδ:ς καταβαλλόμενοι καi τρεπόμενοι. Οuτως είς 

έσχάτην ταλαιπωρίαν σuνελαθέντες δειλοi καi άνάλκιδες καi προς 

5 ούδεν γενναιον χρησιμεύοντες κατεφαίνοντο, ώς καi αύτaς τaς 

σημαίας μονονουχι σιωπηρως άποφθέγγεσθαι ταύτα, πιναρaς 

όρωμένας wσπερ άπο καπνού καi όπαδοuς έφεπομένους έχούσας 

εύαριθμήτους και πενιχρούς. <ταύτα) πολλην άθυμίαν προσfjγον 

άναλογιζομένοις Οθεν καi τίνα τρόπον είς το άρχαιον έπανελεύ-

10 σονται καi την προτέραν άξίαν το στραηωηκόν, καi διό: πόσου τού 

χρόνου άνακαλέσοιτο, των μΕ:ν ύπολελειμμένων τοίς τάγμασιν 

ολίγων οντων καi άπορουμένων τοίς δπλοις καi τοϊς έκ των 

ί'ππων κινήμασι, 11 τfjς δε νεολαίας άπειροπολέμου καθεστηκυίας 

καi τού πολέμου μαχιμωτάτους καi των πολεμικι7:>ν κινδύνων έθά-

15 δας τοuς άντιτεταγμένους καi άντιβαίνοντας έχούσης. 

Άλλa τον βασιλέα το τοιούτον συγκύρημα ού κατέπληξε· 

τούναντίον δε μάλλον τοuς έναντίους ή άθρόα τούτου όρμή τε 

καi Ε'φοδος, οίηθέντας, wσπερ uστερον I μεμαθήκαμεν, οτι κιν- Ε 314v 

δύνων οδτος ό aνθρωπος ούδένα λόγον πεποίηται, άλλ' Άρεός 
20 έστι φοιτητης καi καινοποιήσει τa 'Ρωμαίων καi άντισηκώσει 

τοις έχθροις τa έπίχειρα. Διό: ταύτα καi ό μΕ:ν σουλτάνος όπι

σθόρμητος γέγονε, μοίραν δέ τινα μεγάλην άποτεμόμενος καi 

ταύτην διχfi διελών είς την aνω Άσίαν στρατοπεδεύειν πεποίη

ται, την μεν βορειοτέραν την δε περi τa νότια θέμενος. Ό δε βα-

25 σιλεuς κατάλογον στραηωτικον ποιησάμενος καi έκ πάσης 

χώρας καi πόλεως νεότητα συλλεξάμενος και άξιώμασι καi δώ

ροις άναθαρρfjσαι πεποιηκώς καi δι' όλίγου τον άριθμον των 

ταγμάτων άναπληρώσας και λοχαγοuς τοuς άρίστους έκάστψ 

τούτων έπιμελως προστησάμενος, συμμίξας δε καi τοις άπο της 

30 έσπέρας έλθούσιν, έν όλίγψ χρόνψ στραηaν άξιόμαχον κατε

πράξατο καi μετa τοσαύτης δυνάμεως έπi Πέρσας έπιστατικώτε-

5 ώς καi Ε: post ώς C add. δέ (sed cf. Skyl. Cont. 125,19) wστε prop. Bekker et Rδckl 7 
όρωμένους Ε 8 <ταύτα) addidi (cf. Skyl. Cont. 125,21) 14 μαχιμωτάτους prop. Bekker: μα
χιμώττ C μαχιμωτα'τ Ε μαχιμώτατα coni. Bekker ένθάδας Ε 29 προστησάμενος C: προϊ
στάμενος Ε 

[Β.104/105/106} ΙΣΤΟΡΙΑ 

ρον i]λαυνεν. Ώς δε το βορειότερον στρατόπεδον των Περσων, 

έκδρομήν τινα πρότερον φαντάσαν, δόξαν ύποχωρήσεως έκ τfjς 

τού βασιλέως προόδου 11 παρέσχετο, Ε'γνω λοιπον ό Διογένης τοις 
νοτίοις έπεισπεσειν, o'i τa περi την Κοίλην Συρίαν καi Κιλικίαν 
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5 καi αύη1ν Άντιόχειαν καταληίζοντες tΊσαν. Καi διό: ταύτα κατα
λιπών το εύθu Σεβαστείας I καi Κολωνείας φέρεσθαι, τψ τού Λυ- c 188r 

κανδού έπεχωρίασε θέματι διατρίψαι τον θερινον καιρον έν 

αύτfi διανοηθεις κάν τψ φθινοπώρψ τοις συριακοις μέρεσι προσ

βαλειν, όπότε το πολU τfjς φλογος έκ τfjς άποστάσεως ό flλιος 

10 άποτίθεται, ί'να μη τψ άσυνήθει τού καύlσωνος διαλωβηθfi το Ε 315r 

στρατόπεδον και νόσοις άλώσιμον γένηται. 

Έν τοσούτ<..:J δΕ: χρονίζοντος τούτου λάθρ~ προσβαλόντες οί 

Πέρσαι, Τούρκους δε τούτους νυνi ό λόγος οiδε καλεΊ:ν, την Νεο
καισάρειαν έξ άπροόπτου τfjς έπιδρομfjς καταστρέφουσι καi 

15 πολλων σωμάτων και χρημάτων έν τψ άσφαλει κυριεύσαντες 

παλιν<..:Jδίαν nσαν, βάρος λαφυραγωγίας ούκ έλάχιστον έπαγό
μενοι. 'Ελθών οuν ό λόγος οδτος εiς τον βασιλέα πολλην αύτί}> 
και τοίς άμφ' αύτον ταραχην ένεποίησε, διασκοπούσι τήν τε των 

έναντίων μηχανην καi. f]ν ύπέστησαν άπάτην και τον έκ πολ-

20 λων μωμον, δη τού βασιλέως έκστρατευομένου τυγχάνοντος 

ούδεν ήττον οί πολέμιοι τα έαυτων διεπράξαντο μη δυνηθέντος 
τού κρατούντος άμύνασθαι. Άμέλει τοι καi ταχu ηχς δυνάμεις 

άνειληφώς δι' άτραπων άβάτων καi δuσβάτων άπο pυτfjρος κα

τόπιν i]λαυνε. Καi πλησιάσας τfi των Σεβαστηνων μητροπόλει 

25 τf]ν μεν στρατιωτικf]ν άποσκευην και το πεζον aπαν εύθu τού 

aστεος άπιέναι διεκελεύσατο 11 μετa τού συνόντος αύτψ προγό
νου, τού Άνδρονίκου, δν αύτος βασιλέα χειροτονήσας ώς ένέχυ-

16 παλινψδίαν nσαν: Suda Π 100; CPG Mant. prov. Π 47; Karathanasis 46 et al. 

2 ύποχωρήσεως scripsit Martin (cf. Skyl. Cont. 126,18): ύποχωρή C ύπεχώρη Ε ύποχωρήσαι 
coni. Bekker 6 Λυκανδού tacite Bekker: Λικανδού CE 8 κ&:ν Ε συριακής Ε 9 όπότε Ε: 
όπότ C όπόταν coni. Bekker 10 διαλωβηθfi C: διαβληθή Ε 13 Τούρκους Ε et tacite Bekker: 
τούτους C 19 τον Ε: τών C"' 20 έκστρατευμένου Ε 26 αύτιj'> prop. Bekker (cf. Skyl. Cont. 
127,6/7): αuτού CE προγόνου prop. Pertusi (cf. supra p. 80,25): προγονού CE 



84 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΎ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΎ {Β.106/107] 

ρον η συστράτηγον εiχεν η τόπον άντισηκώσοντα τούτου, εϊ πn 
πολλάκις παρήκων καl όπλίτης έπιτιθέμενος τοις έχθροις και

ρίαν ώς aνθρωπος δέξοιτο. Αuτος δε μετα πάσης τfjς 'ίππου κα

τεδίωκεν όπίσω των έναντίων καl δια πολλων ύψηλοτάτων 

5 βουνων των τfjς Τεφρικfjς διερχόμενος καl τοις έχθροις έπι

τεθfjναι κατα το έγκάρσιον έπειγόμενος, οuτω τον στρατον κα

τειργάσατο I ώς, καίτοι των έχθρων έ:γγιστα τυγχανόντων καl Ε 315v 

θεαθέντων αuτοις, μη δύνασθαι τοις περl αuι;ον ταχυδρομfjσαι 

δια των 'ίππων καi μνήμης aξιον κατόρθωμα διαπράξασθαι. 

10 'Όμως μέντοι τ<{) άδοκήτ(f) τού πράγματος κατασεισθέντων των 

έναντίων καΙ τfl φήμn της του βασιλέως έπιστασίας iσχυρως 

άποναρκησάντωv, πολι.Jς μέv φόνος τούτων (ούκ) έγένετο 

αuτίκα ν ω τα δεδωκότων καl προς φυγι'Jν όρμησάντων. 'Όσοι δέ 

και ζωγρίςί έάλωσαν οuδεν άπώναντο τfjς iδίας ζωfjς μαχαίρας 

15 €ργον γενόμενοι. Ή μέντοι λεία πaσα, άπο άνθρώπου εως κτή

νους, έλευθερωθεισα τον βασιλέα καi γλώσσn καl θαύματι έπευ

φήμησε. Κα! γcφ θαυμαστοv τQ οντι καΙ άξιόλογον γέγονεv, 'ίνα 

βασιλεuς 'Ρωμαίων άκρατως διώκn χωρις τfjς οίκείας άποσκευfjς, 

μετa μόνου του iδίου όπλιτικου, έπl ολας ή μέρας όκτώ δια τόπων 

20 άδήλων τε καΙ άβάτων, καl μη aποτύχn τfjς έπιβολης.ΙI 
Ύποστρέψας ούν έκείθεν εiς η1ν Σεβαστηνων μητρόπολιν 

πρώτην aγοντος του 'Οκτωβρίου μηνος καΙ διαναπαύσας τον 

στρατον έν μόναις ήμέραις τρισίv, aρας έκειθεν τfjς προς Συρίαν 

άγούσης εϊχετο καl δια των της Κουκουσού αuλώνων καl δυσ-

25 διεξοδεύτων aτραπων είς Γερμανίκειαν καταστας είς το θέμα το 

καλούμενον Τελοuχ παρα τοίς Άρμενίοις είσβάλλει, πρότερον 

οuκ όλίγην aποτεμόμενος φάλαγγα στρατιωτικην μετα συντα-

22 d. 1 mens. Oct. a. 1068 

14 ζωγρίςι έάλωσαν: ν. supra p. 28,11 

1 εί C: δ Ε 5 έπιτεθfjναι Ε et tacite Bekker: έπιτεθείναι C 7 καίτοι C: καί τι Ε 12 έπι
ναρκησάντων C (ούκ) addidi (cf. Skyl. Cont. 127,14 et ν. supra, p. LΧΧΙν) 14 ζωγρίςι scripsi: 

ζωγρεία CE 16 έπεφήμησε Ε 18 διώκn Ε et tacite Bekker: διώκει C 24 τfjς C (cf. Skyl. Cont. 

127,21): τοϋ Ε 

{Β.107/108] ΙΣΤΟΡΙΑ 85 

γματάρχου καl εiς Μελιτηνην έκπέμψας έπl φυλακfi των τfjς 

έψας θεμάτων καl άντιπτώσει των έκεισε τότε προσεφεδρευόντων 

έχθρων, ι1ν fiρχεν άνηρ πανουργος καl μάχιμος όνόματι I Αuσι- Ε 316r 

vάλιος δια τούτο γαρ και ό βασιλεuς Ι μετα των aλλων λόχων c ιssv 
5 καl λοχαγων καl τοuς aπαντας Φράγγους, aνδρας αίμοχαρεις καi 

πολεμικούς, τφ στρατηγQ τουτω'l παραδέδωκεν, έφ' <{)και δι' 
άδρας δυνάμεως περιγίνεσθαι του πολέμου έν οiς έκείν(j) ποτε 
πόλεμος άλλόφυλος έπιγένοιτο. Άλλ' οuτος OUK εuθαρσως εiσ
άπαξ και άφιλοτίμως χρησάμενος τ<{) καιρφ καl τοις πράγμασι, 

10 μικρού τ<{) βασιλε1 διπλούν πόλεμον, ύστερουμέν(f) τοιαύτης 

στραηaς μαχιμωτάτης, aνθ' άπλού προεξένησε. Πολλάκις γcφ 

προκαλουμένων αιJτον των έχθρων, καi μη έπα'ίΌντος έξιέναι 

του aστεος της Μελιτηνfjς καίτοι των στραηωτωv προθυμουμέ

νων αuτοίς άντεπεξελθείν, ώς εiδον έκείνοι το γλίσχρον αιJτοu 
15 καi περιδεες καi άπόλεμον, δια τόπων άδήλων βαδίσαντες της 

βασιλικfjς στρατιάς μοίρc;ί nνl δι' 11 άyοραν σιτίων έξιούσn προσ
έβαλαν· καl εi μη ταχιJ διαvαστας ό βασιλεuς έκ τfjς φήμης 

wρμησε κατ' αuτων κaκεiνοι μη ύποστάντες διέφυγαν, τάχα αν 

άπώλετο μέρος στραηωτωv οuκ ειJκαταφρόvητοv. Άφ' c1v εϊ ης 
20 τοις στρατηγοις έπιγράφει ώς έπίπαv εχοι τα των έκβάσεων, εϊτ' 

έπi το χείρον εϊτ' έπi το κρείττον συνάγοιντο, οιJ διαμάρτοι πάν

τως του όρθου καi τfjς άληθους διαγνώσεως. 

Άλλ' ό μέν βασιλεuς οϋτω διασωθεiς καi διασώσας το στρα

τόπεδον προ της του Χάλεπ χώρας πανστραη~ κατεσκήνωσε. 

25 Προ τού καταβηναι δε τοΟ 'ίππου, τούς τε Σκύθας καi των 'Ρω

μαίων οuκ όλίγους είς προνομην άποlστείλας την πολεμίαν Ε 316v 

χώραν κατεληίσατο, άνδρων τε καi γυναικων καi βοσκημάτων 

δορυάλωτον πλfjθος οuκ έλάχιστον ποιησάμενος. Έκεiθεν δε 

προβιβάσας ηΊν στρατιαν προήει δια τfjς πολεμίας καi διτταις 

30 ήμέραις όμοϋ μεταβαίνων είς τοuμπροσθεν τας προνομας οιJδεν 

4 καi om. C aλλων om. C 6 καi om. C 7 περιγίνεσθαι coni. Rosenstein: παραγίνεσθαι CE 

8 εiς &παξ C 13 προθυμουμένων Ε: προθυμοποιουμένων C 20 έπιγράφει coni. Pertusi (cf. 

Skyl. Cont. 128,15): έmγράφειν C έπεγράφην Ε έχοι CE: θέλοι coni. Rosenstein έκβάσεων C: 

έκ βασιλ ΛΕ 27 κατεληίσατο tacite Bekker: κατεληίσαντο CE 30 προνομaς Ε et scripsit 

Bekker: προσνομaς c 
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ijττον ποιούμενος ιΊν. Τριταίος δε προς η1ν Ίεράπολιν άφιγμέ
νος έώρα τοuς 'Άραβας περιρρέοντας κυκλόσε καi παραδεικνύν

τας έκ φαντασίας τον πόλεμον, άλλ' είς χείρας έλθείν καi 

συνάψαι 'Ρωμαίοις εύθαρσείς ού γεγόνασιν, εi μή πού τινες άκρο-

5 βολισμοi προτρεχόντων ηνων καi τής τάξεως προπηδώντων 

έπιγεγόνασι. Καi προnεσαν οί μεν 'Ρωμαίοι συντεταγμένως κατa 

λόχους καi φάλαγγας, οί δ' 'Άραβες μετα καl των συνόντων 

αuτοίς Τούρκων ούκ όλίγων, 11 <Ι>ν ηρχεν άνηρ δραστήριος καi 
γένος αuχων βασιλικον έκ Περσίδας όνόματι Άμερτικfjς, μα-

10 κρόθεν έπόμενοι καi οίον δορυφορούντες η προς έπίδειξιν περι
τρέχοντες. Περi δΕ: δείλην οψίαν στρατοπεδευσάμενος ό βασιλεuς 

προ τού τfjς Ίεραπόλεως aστεος τάφρον έκείσε καi χάρακα κατά 

το εiθισμένον έπήξατο. Οuπω δΕ: την άποσκευην οί 'Ρωμαίοι βε

βαίως ταίς σκηναίς άποθέμενοι μη δ' έγχρονίσαντες ταύταις, Όσοι 

15 τής ύπηρεσίας ύπfjρχον καi της των Άρμενίων συντάξεως, εuθu 

τfjς πόλεως wρμησαν. Καl έπείπερ εί'iρον αύηΊν ού πάνυ δια των 
έντος άνημαχομένην (εφθησαν γcφ οί Σαρακηνοi π~ φόβ~ της 

βασιλικής έπιδημίας φυγαδείαν έλέσθαι πέραν τού Εύφράτου πο

ταμού), I ταχu βιασάμενοι τας πύλας έντος εiσεπήδησαν. Καi σι- Ε 317' 

20 τίων μεν καi τής aλλης διατροφijς εiς κόρον μετακομιδην 

έποιήσαντο, άφθονίαν γαρ τούτων εί'iρον έκείσε, καi οί'νου τι 
μέρος καi των εύτελεστάτων εiδων, των δΕ: τιμιωτέρων λαφύ

ρων aπέτυχον, προλαβόντων των πολεμίων καi συσκευασαμέ

νων αuτα μεθ' έαυτων έν τψ aποδρaναι. 

25 Καi ταύτα μΕ:ν έπi τfjς μεγαλοπόλεως έκείνης, f]nς άμαχητi 

κρατηθείσα πολλην εύμάρειαν δέδωκε τοίς στρατιώταις προς την 

έκε'ίσε διαγωγήν, πλήν ηνων πύργων ύψηλοτάτων, τριων η τεσ

σάρων, ενθα Σαρακηνοi aνιόντες καi την aνοδον ώς στενόπο

ρον κατασχόντες έφιλονείκησαν 11 κατa το πάτριον αύτων 
3ο νόμιμον Ι της ίδίας προκινδυνεuσαι θρησκείας και πόλεως, aλΧ c 1sΨ 

ούκ ήδυνήθησαν μέχρι παντος άντισχείν· διa πολλων γaρ μερων 

2 κυκλόσε tacite Bekker: κύκλοσε CE 5 προστρεχόντων Ε 6 προ'fεσαν Ε 10 

έπιτρέχοντες Ε 11 δείλην Ε et tacite Bekker: δε'ίλιν C 12 τijς om. C έκε'ί Ε 14 οσοι Ε 

et coni. Rosenstein: οσαι C 21 τούτων Ε et tacite Bekker: τούτω C 27 τι ν ων: τριών Ε τριών 

om.E 

[Β. 110/111] ΙΣΤΟΡΙΑ 

περισχόντες αύτοuς οί 'Ρωμαίοι καi τόλμη πολλfi καi οπλοις έκη
βόλοις καi συνασπισμψ καταπλήξαντες δορυκτήτους αύτοuς πε
ποιήκασιν. Έπi δέ γε τής aκροπόλεως (εστι γaρ έπίπεδος μεν καi 
αύτη καi τfi πόλει όμόστοιχος, τείχεσι δΕ: ύψηλοτάτοις aγαν καi 

5 πύργοις aερίοις πεπυκνωμένη καi οίον άνάλωτος), ού τοιαύτην 
εί'iρον οί 'Ρωμαίοι την εύκολίαν· έκείσε γαρ είσιον Σαρακηνων 

ούκ εύαρίθμητον πλήθος έρρωμένως ήμύνατο. Ού μην μέχρι 
πολλού την φυλακην της aκρας τηρείν ήδυνήθησαν· κυκλόσε 
γaρ ό βασιλεuς οπλοις καi μηχαναίς αύτοuς κατατείνας καi πε-

10 τροβόλοις όργάνοις καi τόξοις ώς νιφάσι κατακοντίσας καi χώ-
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μασι η1ν aλωσιν I έκ πολιορκίας έπιδειξάμενος ύποσπόνδους Ε 317v 

πεποίηκε. Πρεσβεύσαντες γaρ καi συγγνώμης τυχειν αίτησάμενοι 

καi λύτρον την ίκετηρίαν αύτών τε καi γυναικών καi παίδων καi 
τfjς λοιπής ούσίας προθέμενοι τον βασιλέα κατεδυσώπησαν καi 

15 των κατα σκοπον ού διήμαρτον. Κυριεύσαντες δε καi τfjς aκροπό
λεως οί 'Ρωμαίοι, μεσιτεύοντος τοίς πράγμασιν άνδρος Άσσυρίου 

μΕ:ν το γένος, γέννημα τfjς μεγάλης Άντιοχείας τυγχάνοντος, 

aκρως δ' έξησκημένου τήν τε pωμαϊκιlν σοφίαν καi παίδευσιν 

καi την τών Σαρακηνών δια το τfjς φύσεως εύσταλες καi μετέω-

20 ρον, καi προσιόντος εύμηχάνως τfi aκροπόλει καi τας πύλας pω

σικοις οπλοις έν τψ είσιέναι 11 κατεσχηκότος τής άκροπόλεως 
(Πέτρος ή προσηγορία τουτω'l τ ψ aνδρί, το έπίκλην Λιβελλίσιος, 

τfi δΕ: των μαγίστρων aξίςt τψ τότε τετιμημένος), οϋτως τής πο

λιορκίας άπέσχοντο, έπείπερ καi έκ παρόδου πολλας πόλεις, aς 

25 μΕ:ν βραχείας aς δε καi μείζους, έκ πολέμου καi βίας aνήρπασαν. 

Το δ' έντεuθεν άγωνες όπλιτικοi το βασιλικον στρατόπεδον διε
δέξαντο. Ό γαρ άμηρaς του Χάλεπ συν άψας τοίς λοιποίς των Άρα

βιτων σUν τψ ούννικψ καi δύναμιν άδρaν ποιησάμενος είς χείρας 

έλθείν τψ βασιλει καi μαχέσασθαι διεσκέπτετο. Tou δε βασιλέως 
30 ένδον όντος τής προαλωθείσης Ίεραπόλεως καi πυργομαχούντος 

έν μέρει καθο λείψανον ύπολέλειπτο τής πυργοκρατείας, παρατά-

3 έπi Ε et tacite Bekker: έπεi C 6 έκεί Ε 7 εύαριθμήτ'8~ C 8 κυκλόσε tacite Bekker: κύ
κλοσε CE 10 χώμασι scripsi (cf. Skyl. Cont. 129,4): χώματι CE 13 λύτρων Ε 16 μεσιτείiον Ε 

22 Λιβελλίσιος coni. Martin (cf. Skyl. Cont. 129,6): λιβελλι' CE Λιβελλίος coni. Bekker 26 

έδέξαντο tacite Bekker 28 ούννικ(i> C: aλνικώ Ε 29 μαχέσασθαι C (cf. Skyl. Cont. 129,11): 
μάχεσθαι Ε et tacite Bekker 
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ξεις ά:φωρίσθησαν δύο τον μεταξu τόπον του τε κάστρου καl τfjς 

παρεμβολfjς έκ τών έναντίων διατειχίζουσαι· διεφαίνοντο γάρ 

τινες I τών Σαρακηνών κατa το πεδίον έκ διαστήματος ίππαζόμε- Ε 318' 

ν οι. Eiσi γaρ περi η1ν Ίεράπολιν ίππήλατα πεδία προς μfjκος έπεκ-

5 τεινόμενα μέγιστον καί, πλfιν γηλόφων, ούδέν έστι το 

ύπερανεστηκος είς ορος μέγα καl προς ά:έρα διατεινόμενον. Καυ

σώδης δέ ό τόπος έστiν ώς αν του ήλίου θερμότερον έκείσε προσ

βάλλοντος διa το μεσημβρινόν. Περi δέ τa έσπέρια τοu κάστρου 

λειμώνες πεφύκασιν ύδραγωγίοις κατάρρυτοι, χλιαρον δέ το uδωρ 

10 έστί, μεταλαμβάνον πάντως τfjς έκ τοu ά:έρος καi τfjς γεώδους 

φλεγμονfjς έπιτάσεως. Τότε μέν οδν καηχ μικρον 11 oi πολέμιοι ταις 
κατa μέτωπον ίσταμέναις δύο παρατάξεσι πλησιάσαντες (ά:πfjν δ' 

έτι ότου Χάλεπ ά:μηρaς ονομα τούτψ Μαχμούτιος) καi ά:κροβολι

σμοuς ποιησάμενοι παρελάσαι μέν τινας τών 'Ρωμαίων προς 

15 αύτούς κατηνάγκασαν· καi δiς τουτο καi τρiς πεποιήκασι καi πάλιν 

διεγειρόμενοι τούτους ά:ντέστρεφον οπισθεν. Έν έτέρq: δέ συμβολfi 

τροπfιν ποιησάμενοι τών παρελασάντων οuκέη κατa τaς προτέρας 

προσβολaς γεγόνασιν όπισθόρμητοι, ά:λλ' ά:κρατώς έλάσαντες μέχρι 

τfjς τών Στρατηλατών φάλαγγας είς χεiρας αuτοiς συνερράγησαν· 

20 καi τρεψάμενοι ταύτην καl παρελθόντες το τών Σχολών σύν

ταγμα πολλοuς Ι μεν ά:νε'iλον, τοuς δε λοιποuς φυγείν αiσχρώς c 18Ψ 
κατηνάγκασαν έν δεξιξ{ καταλιπόντες το τών Σχολών σύνταγμα. 

'Όπερ τιlν τών έτέρων όρών ήτταν οϋτε παραβοηθfjσαι οuτε η 
πρaξαι στραηωτικον έμελέτησεν, Cχ.λλ' i1ν πεπαγιωμένον ώς αν 

25 λαθείν /τοuς έναντίους έκ τfjς i]ρεμαίας διανοούμενον στάσεως. Ε 318v 

Έπει δ' ύποστρέψαντες οί πολέμιοι το τάγμα τουτο μόνον εί5ρον 
Cχ.γεννώς προϊστάμενον, ταχu καi τούτου την ήτταν είργάσαντο 
πολλοuς μέν ά:νnρηκότες, τοuς δέ λοιποuς είς τfιν παρεμβολfιν 

κατακλείσαντες καi τα σημεια τούτων στρατηγικώς ά:φελόμενοι, 

30 wστε καί τινες τών Σαρακηνών καταβάντες τών 'ίππων καi πολ

λοuς τών στρατιωτών τραχηλοκοπήσαντες τaς κεφαλaς τούτων 

είς ένδειγμα τfiς νίκης προς το Χάλεπ ά:πέστειλαν. Τότε τοίνυν 

κά:γw ού τοσουτον ά:πέγνων 11 τfιν έμαυτοu σωτηρίαν, οσον τfιν 

4 έπεκτεινάμενα Ε 7 προβάλλοντος Ε 13 ονομα Ε et tacite Bekker: όνόματι C 

μαχμούντιος Ε 17 οuκ έτι Ε 25 λαθείν Ε: λαθΛ C λάθη tacite Bekker 

[Β.113/114} ΙΣΤΟΡΙΑ 

τών 'Ρωμαίων κατέγνων δειλίαν η ά:πειροκαλίαν η ταπεινότητα· 

τοσαύτης γά:ρ γενομένης καταφορaς καi fjπης τών 'Ρωμαίων 

προ της παρεμβολης ούδεiς τών λοιπών λόχων καi λοχαγών είς 

aμυναν διηρέθιστο, ά:λλa πάντες ενδον καθήμενοι εκαστος το 

5 οίκείον εργον ώς διa φιλίας γης ένσκηνούμενος διεπράττετο καi 

κίνησις ψυχης ούδ' ά:γωνία τούτους το παράπαν έξώρμησεν. 

Ό δέ βασιλεuς lΕνδον του κάστρου τοuτο μεμαθηκwς μετa 

πολλης τfjς ά:νίας έκείθεν έπανελθwν προς τον χάρακα μετa τών 

συν όντων αύτψ Καππαδοκών πολλfιν καi αύτος τfιν ά:βελτη ρίαν 

10 κατέγνω τούτων και τών 'Ρωμαίων όμου. Διο και ή νuξ έκείνη 

πάντας είχεν έν έλπίσιν ούκ ά:γαθαίς, καθότι καi το πεζον aπαν 
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τών 'Αρμενίων, έπιταχθέν διανυκτερεύειν περl η1ν τάφρον έν 

προτειχίσματι, ά:ποστασίαν έσκόπησε μη πειθαρχfjσαν τοίς λέ

γουσι. Καi ή μέν νuξ έκείνη δριμείά τις καi βαρεια I τοίς 'Ρωμαί- Ε 319' 

15 οις διετετέλεστο. Οuπω δ' ήμέρα προήει καi οί πολέμιοι τον 

χάρακα πανστρατιξ{ περιέζωσαν· μεμαθηκwς γaρ ό τοu Χάλεπ 

aρχων το προγεγονος προτέρημα παρa τfjς μοίρας αuτοi3, μεθ' 

ολης ήκε τfiς έαυτου δυνάμεως ώς αύτοβοε\. αίρήσων τον βασι
λέα μετa τfjς συνούσης αύτψ στρατιaς. Καi oi μέν οϋτω περιιπ-

20 πεύοντες ήμaς καi θηριωδώς έκφοβουντες ταίς βαρβαρικαίς 

ύλακαίς ού διέλιπον· ό δέ βασιλεuς εν δον της σκηνfiς διαγράφων 11 

τον πόλεμον περi τρίτην wραν ά:θρόον έξελήλυθεν εφιππος, ένί

στατο δέ εiκοστfι του Νοεμβρίου μηνος iνδικτιώνος ζ, βοfjς βυ

κίνων f\ σαλπίγγων μη προενηχησάσης αύτοu τfιν πρόοδον. 
25 Άρθέντων δέ τών σημείων καi τfiς στρατιaς κατa λόχους συντε-

23 d. 20 mens. Ν ον. a 1068 

6 κίνησις ψυχfjς: cf. Athan. Alexandr., Fragm. ex serm. maiore De fide, PG 26,1292°: η 

ψυχfjς νοερaς αύτεξούσιος κίνησις 18 ώς αuτοβοεi αίρήσων τον βασιλέα: ν. supra p. 21,6/7 

25 Άρθέντων ... τών σημείων: ν. supra p. 20,20/21 

4 καθήμενοι C (cf. Skyl. Cont. 130,10): γενόμενοι Ε 7 τοuτο Ε (cf. Skyl. Cont. 130,12): 

τούτου C 13 λέγουσι CE: λοχαγοίς prop. Bekker 15 διατετέλεστο C 17 γεγονος Ε 19 
οί C: ό Ε 23 εiκοση1 C: κ' Ε μηνος νοεμβρίου Ε 
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ταγμένως έξιούσης, ηρξαντο οί πολέμιοι περi μέρος εν, καθ' δ 
τοuς 'Ρωμαίους εiδον έλαύνοντας κατa φάλαγγας, καi αύτοi συν
αθροίζεσθαι. Καi ό άγwν οσος και ή τού μέλλοντος εκβασις ο'ία, 
ταiς ψυχαiς έναπέστακτο. 'Όμως δ' οδν (το) ένυάλιον άλαλαξάν-

5 των τών κατa μέτωπον προασπιζόντων έν τfi συμβολfi, πολλοuς 
τών πολεμίων οί 'Ρωμαiοι κατηγωνίσαντο διαχειρισάμενοι. Τού 
δέ λοιπού πλήθους τών 'Ρωμαίων έξορμήσαντος κατ' αύτών 
φυγη τούτων άνυπόστατος γίνεται, οί δέ κατόπιν τών φευγόν
των έλαύνοντες πολλοuς μέν άνεiλον, οuκ όλίγους δε ζωγρήσαν-

10 τες ελαβον. Tfjς δέ διώξεως μέχρι πολλού μη γενομένης, 
μεγάλης οί 'Ρωμαίοι νίκης καi αuχήματος έξηστόχησαν. Τών γcφ 
άραβικών 'ίππων ταχυδρομεiν I εiδότων cχχρι τινός, μη εύψυχούν- Ε 319' 

των δ' έπi πολλού διαστήματος, δταν οί 'Ρωμαiοι ηΊν άτονίαν 
έκείνων οilκείαν εύτονίαν η εύτυχίαν ποιήσασθαι εμελλον, τότε c 190' 

15 τοuς pυτfjρας έξ έπιτάγματος βασιλικού έπιστρέψαντες την νίκην 
άμβλεiαν έαυτοiς άπειργάσαντο, κορεσθέντες μόνn τfi τών έναν

τίων άποτροπfl. 
Οί5τως εiδον έγw τοuς νuν 'Ρωμαίους μήτε καιρον άρπάσαι 11 

δεδυνημένους μήτε λόχους καθίσαι μήτε πολέμψ δριμεi κρίναι 
20 το παν εύθυδρομοuντας μήτε δυνάμεις τών ένανηουμένων 

αύτοiς διακρίνοντας, άλΊ\. ένι κανόνι χρωμένους προς &παντας, 
τούς τε δυνατωτάτους τών έναντίων καi τοιJς γλίσχρως καi ήγε
μονικώς εi:τ' οδν τοπαρχικώς Εχοντας. Τί γaρ ilv τότε δέος προς 
τον τού Χάλεπ ήγεμόνα είς το μη διώκειν αuτον άκρατώς μετa 

25 την τροπήν, όπισθοφυλακούντος τού βασιλέως μετa τfjς λοιπfjς 
τού στρατού μοίρας και κατόπιν έπιτρέπειν η1ν παρεμβολfιν επε
σθαι μέχρις οτου και τ4) Χάλεπ έπέστησαν και τοuς Ενδον τ4) 
φόβψ κατέσεισαν και την πόλιν αύτών παρεστήσαντο τοuς πλεί
ους τών στρατιωτών έν τfi φυγfi κατακόψαντες; Καθwς γaρ και 

4 <το> ένυάλιον άλαλαξάντων: ν. supra p. 17,8/9 9/10 ζωγρήσαντες έλαβον: ν. supra p. 28,11 

4 (το) addidi (cf. Skyl. Cont. 130, 26) 5 συμβοfί Ε 10 μij CE (cf. Skyl. Cont. 131,4) et prop. 
Rδckl: μεν tacite Bekker 14 οίκίαν Ε εύτυχίαν C: εύψυχίαν Ε 20 εύθυδρομοuντας scripsi: 
εύθυφρονοuντας C εύθυδρομοΟντες Ε 21 διακρίναντας C 23 εϊ'τουν Ε 

[Β. 115/116] ΙΣΤΟΡΙΑ 

ί5στερον μεμαθήκαμεν, δη καi αuτοι οί τού Χάλεπ καραδο

κούντες ilσαν έφ' ί!> την πόλιν αύτών όμολογί~ και συνθήκαις 
άφεσίμοις παραδούναι τψ βασιλεί, έπείπερ και ή νεότης τούτων 

παθεiν εμελλε πάσα, εi προέβη τa τfjς διώξεως. 'Ήλαυνον γaρ 
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5 καi αύτοi πεζικfi παρατάξει διa την έλπίδα τού πρώην τών Σαρα

κηνών προτερήματος, wστε τον χάlρακα τών 'Ρωμαίων έξ έπιθέ- Ε 320' 

σεως αίρήσειν πολεμικής. Νύν δέ τψ άδιακρίτψ τfjς τών 

άρχόντων ήγεμονίας και τfjς αuτών ίσχύος τών 'Ρωμαίων οί βα

σιλεiς και ήγεμόνες iσχυρώς συνεχόμενοι, τάς τε νίκας αuτών 

10 εiς άγενές περιστέλλουσι πέρας καi τοuς έχθροuς εiς αί5χημα 

με!ζον έπαίρουσιν, οϊ καi κυριαρχεiν έν τα!ς νίκαις 11 τψ συνεχε! 
τfjς διώξεως μη διανοούμενοι τfιν τών 'Ρωμαίων γfjv ύπόφορον 

αuτών η μηλόβοτον πεποιήκασιν, ώς δια τών ήμετέρων ύστερη

μάτων άναπληρούσθαι τα έκείνων θελήματα. 

15 ΆλλΟ:: τούτο μέν οϋτως. Έπανελθwν δ' ό βασιλεuς είς τον χά-

ρακα μετa την τών έχθρών άποσόβησιν εγνω την άκρόπολιν τfjς 

Ίεραπόλεως ένοικίσαι καi στρατηγον άποδεiξαι ταύτης, έφ' ί\> 
καηχ μικρον και την cχλλην πόλιν 'Ρωμαίων γενέσθαι και Άρμε

νίων κατοικητήριον. Καi διa τοΟτο χρονίσας έκεiσε καi φρου-

20 ράν, δση ης έδόκει προς φυλακην αύτάρκης, καi στρατηγον 

έπιστήσας Φαρασμάνιον έκεiνον βέστην τον Άποκάπην, έξ Άρμε

νίων το γένος ελκοντα, χώραν δέδωκε τοις έναντίοις άνακαλέ

σασθαί τε την ijτταν καi άντίπαλα φέρεσθαι. Καi Εως μέν 
έστρατοπεδευμένος ό τών 'Ρωμαίων στρατος διεδείκνυτο, κατa 

25 χώραν έδόκουν μένειν οί 'Άραβες ώς δ' άναστρέψας την στρα-

τιaν εuθuς τού φρουρίου τού Άζας flλαυνεν, flρξαντο σποράδην 

έκ διαστήματος κατa το είθισμένον αuτοiς έπιφαίνεσθαι· καi περi 

την οuραγίαν πολλάκις έπιτιθέμενοι η και τοuς τα σιτία μετακο

μίζοντας έλύπουν τοuς 'Ρωμαίους, ώς I aν έξ έπιδρομfjς και Ε 320ν 
30 λόχου τaς έπιθέσεις έν τψ λεληθότι ποιούμενοι. 'Όμως δ' οδν κα

ταφραξάμενος έκηβόλοις και πελτασταiς ό βασιλεuς το στρατό-

4 πaσα om. Ε 9 συνεχόμενοι iσχυρώς Ε 11 κυριαρχεϊν prop. Bekker: κυριαρχi]ν C κυριαρ
χείς Ε 20 αύτάρκης Ε et tacite Bekker: αύτάρκαις C 21 φαρασμένιον Ε 24 στρατ[Ος] Ε 28 
ούραγίαν tacite Bekker (cf. Skyl. Cont. 131,20): ούραίαν CE μετακομίζοντας κακοΟντες prop. 
Rδckl (cf. Skyl. Cont. 131,21) 
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πεδον, οϋτω τεθωρακισμένον αuτο διήγε καi τας τών εχθρών 
προσβολας rιtδίως άποκρουόμενον, εως εν τ ψ φανερψ και μάχn 
νικήσας αδθις τοuς εναντίους τQ φρουρίι;.> τού 11 Άζας μεθ' ολης 
τής στρατιάς καi τής άποσκευής προσηνέχθη μανθάνων παρά 

5 τι ν ων οτι εuυδρός εστιν ό τόπος εκε!νος καi ίκανος χορηγειν το
σούτψ στρατοπέδψ δαψίλειαν τού ύδρεύεσθαι. Ώς δε προσεγγί
σας αuτQ οuδε καθ' ήμίσειαν τόξου βολην ερυμνότατόν τε εiδεν 
επ' άκρωρείας του λόφου ίστάμενον καi I τείχεσι διπλο!ς περιε- C 190v 

ζωσμένον καi πέτραις ωσπερ χειροποιήτοις γεγομφωμένον και 
10 λιθίνην η1ν aνοδον προς την πύλην άποφερόμενον, μικρόν τε 

uδωρ άπορρέον εκεiθεν καl μη δυνάμενον οσον προς χιλιοστΌν 
μέρος τού στρατού εξαρκείν, άπέγνω την έκείσε στρατοπεδείαν. 
και άναζεύξας εκειθεν εiς τόπον επήξατο την παρεμβολήν, ενθα 
το ϋδωρ άφθονώτερον ερρεε. Διασκοπήσας οι:ίν ώς OUK εuθετόν 

15 εστιν εκ διαστήματος τοσούτου προσιέναι τfi πόλει καl μηχανας 
έφισταν (φθάνειν γαρ την νύκτα καl δεiσθαι μετακομιδής αuτwν 
εiς τον χάρακα, 'ίνα μη πυρίκαυστα τοις ττολεμίοις ίστάμενα γί
νοιντο), τόν τε χειμwνα ττερl άκμην έρχόμενον καθορών καl τοuς 
εναντίους περικεχυμένους άεl τι{) θάρρει τής τών 'ίππων έν τι{) 

20 θείν άρετής, άναστας εκείθεν ωρμησε προς τα τής Αuσονίτιδος I 
ορια. Καl πυρπολήσας χωρίον τι μέγιστον Κάτμα λεγόμενον, τι{) Ε 321' 

άμηρ~ τού Χάλεπ άφωσιωμένον εκ παλαιου, εiς !:'τερον χωρίον 
κατέλυσε Τερχαλα κατονομαζόμενον, ενθα κοπτομένου του χά
ρακος καl του βασιλέως επ' οχθης ίσταμένου καηχ το δεξιον καl 

25 προασπιζουσών 11 στρατιωτικών παρατάξεων (ijv δε ό τόπος pύα
κος τάξιν επέχων, εξ έκατέρου μέρους βουνοίς συνεχόμενος, άφ' 
ίr>ν ό άριστερος τοuς πολεμίους εiχεν επ' άκρωρείας ίσταμένους 
κατα το άσφαλές), του τε λοιπού πλήθους περl την άπόθεσιν τών 
φορτηγών ζψων ήσχολημένου καl της οuραγίας εφεπομένης καl 

30 άντιπολεμούσης τοίς επεμβαίνουσι τών Σαρακηνών, 'Άραβες δύο 
λαθόντες κατόπιν τής άκρωρείας καl τοuς 'ίππους άπο pυτήρων 
ελάσαντες επ' aκρου τής παρεμβολής εφορμώσι καl δύο τών 

3 τψ C: το Ε 7 βολfιν Ε et tacίte Bekker: βουλfιν C 16 έφισταν CE: έφιστάναι tacίte 
Bekker 22 άφωσιωμένον CE: άφωρισμένον prop. Rδckl (cf. Skyl. Cont. 132,9) 24 και2 om. Ε 

25 δε ό Ε: δε και C 

{Β. 118/119] ΙΣΤΟΡΙΑ 

πεζών τα τς λόγχαις άναιροuσιν αuτών. οϋς ό βασιλεuς πρώτος 

τών λοιπών θεασάμενος καl φωνfi καταμηνύσας την εφοδον 

διανέστησε μεν τοuς στρατιώτας εiς δίωξιν, οί δε φθάσαντες 

εξαισίψ δρόμψ τών 'ίππων εiς το οiκείον στρατόπεδον άνεσώθη-

5 σαν. 

Τότε μεν οδν διανυκτερεύσαντες οuκ άμαχητί, περιεβόμβουν 
γαρ εξωθεν ύλακαίς άσήμοις οί 'Άραβες, τfj επαύριον aραντες εiς 

τfιν pωμαϊκfιν επεβάλομεν γήν, οϋτω μεν τυπουμένην εκ τών 

όρίων, προκατειργασμένην δε καl άνάστατον οόσαν, εi τάχα καl 
10 άγαθή τις fiν και χρήματι καλλίστψ και μεγίστι;.> τών τε aλλων 
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καl αuτών τών έλαιών βρίθουσα, ττλfιν I εi μήπου προϊόντες κρησ- Ε 32lv 

φύγετά ηνα εύρίσκομεν βραχύτατά τινας συντηροuντα τfjς 

χώρας εκείνης επίμονα λείψανα. Διελθόντες οδν τοιούτους τό-
πους πολλοuς εuθu τοu Άρταχ εβαδίζομεν. Το δε τοιούτον κά-

15 στρον εστl στρατηγψ 11 μεν άρχόμενον, φρουρ~ δ' εγκωμίψ 
πολλών καl άγαθών άνδρών συντηρούμενον καl στρατιωτών 

οuκ άμοιροuν έν ταiς κατ' επιδρομην έπιθέσεσι. Το δε τοιούτον 

προαλωθεν φρουραν είχε Σαρακηνών άποταμιεύουσαν αuτοίς 
τfιν εiς το έξης αuτοu καταδούλωσιν· οπερ εγγιστα τfjς μεγάλης 

20 Άνηοχείας τυγχάνον μεγάλην αuτfj τfιν βλάβην καi παντοδαπfιν 

εκ τών εναντίων επιτρέφειν εμελλε και σΤον άντίπολις είναι και 
άντίθετον καταγώγιον. 'Άρτι δε τοu βασιλέως εuτρεπιζομένου 

προς την αuτοu πολιορκίαν, φόβψ κατασεισθέντες οί η1ν 

φρουραν εμπεπιστευμένοι τούτου Σαρακηνοι νυκτος εκείθεν 

25 άπέδρασαν. Ό δε βασιλεuς άνακωχfιν τουτο τής εργολαβίας 

καλώς ήγησάμενος τίθησι μεν αuτου που τον χάρακα, διατίθησι 

δε τα κατ' αuτοuς εuπρεπώς, στρατηγόν τε και φρουραν επιστή

σας καl σιτήσεις εναποθέμενος καl πάντα τα τQ καιρψ διαταξά-

μενος πρόσφορα. Έπ' αuτοΟ τοίνυν τού βασιλέως I fiρξαντο c 191' 

30 'Ρωμα!οι πολεμίοις άντοφθαλμίζειν καl προς γενναιότητας άνα-

6 περιεβόουν Ε 10 άγαθή τις Ε: άγαθότης C an άγαθοδότις? 11 τών om. Ε προϊόντος Ε 

12 εύρίσκομεν conί. Bekker: εύρισκόμενα CE εύρίσκομεν και prop. Rosensteίn τινας CE: 
τινα scrίpsίt Bekker 15 δ' έγκωμί~ scrίpsί: δε και κόμη CE δε και κώμη scrίpsίt Martίn (an 
δε καl κομιδfj? ν. Skyl. Cont. 156,23) 16 και άγαθών om. Ε 19 εί[ς] τ[ ο έξ]ης c 20 αύτfj 
tacite Bekker: αύη)ν C αύτψ Ε η)ν om. C 21 έπιστρέφειν Ε 25 έργοβλαβίας Ε 30 πο
λεμίοις om. Ε γενναιότητος CE: γενναιότερον tacite Bekker γενναιότατον prop. Pertusi 
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φέρειν λόγον καi συνίστασθαι προς άντίθεσιν, επεi τά γε κατά 
τοuς προβεβασιλευκότας, εξ οδπερ ό Μονομάχος και οί καθεξης 
έπεκράτησαν, πλην επιδείξεως μόνης καi πλήθους συναγωγης 
οόδενι καρτερό:ν προς μάχην I συνέρραξαν, ώς είναι δηλον οτι Ε 322' 

5 του ήγεμόνος ώς επίπαν έστι το κατορθούμενον έν ολοις τοίς 

πράγμασιν. 
'Επεi δε ή 'Αντιόχεια προκατείργαστο ταίς επιδρομαίς \\ και 

σίτου σπάνιν έκέκτητο, δείσας ό βασιλεuς μη παραγενόμενος 
εκείσε καινοτομήσn τfi πόλει τό:ς ίδίας τροφάς, καταφρονήσας 

10 έπι συμφέροντι ταύτης της iδίας τρυφης, διό: τόπων έλάσας έρή
μων uπερέβη τοuς αόλώνας έκείνους καi τaς κλεισούρας δι' ών 
ή Κοίλη Συρία της Κιλικίας χωρίζεται. Καi κατελθών έπιπόνως 
είς πόλιν τfjς Κιλικίας λεγομένην Άλέξανδρον (μεγίστη γaρ 
εκθλιψις έν τοίς τόποις έκείνοις τQ στρατοπέδψ γέγονε διa το 

15 στενόπορον και το άπότομον των πετρων και το συνεχες των 
κρημνων), έκείσε την παρεμβολην και τον χάρακα πήγνυσι. Κα\. 
οϋτω διελθών η)ν χώραν εκείνην και τον ΤαΟρον το δρος παν
στρατι~ uπερβaς είσβάλλει τft 'Ρωμαίων. Έντυχόντες δ' άθρόον 
οί στρατευόμενοι τQ κρυμQ και τfί συστροφfί της &.γαν ψυχρότη-

20 τος έκ τόπων θερμων άναγόμενοι, περι το τέλος γό:ρ fiν ό Δε
κέμβριος μήν, πολλης fiσθοντο τfjς δριμύτητας, όπότε συνέβ~ καi 
1ππους και ήμιόνους και άνθρώπους, οσοι μη εόσαρκοΟντες ήσαν 
η μη εόειματουντες, τQ ό:θρόψ της ψύξεως ό:ποψυξαι και τfjς 
όδου προβεβλfjσθαι θέαμα οικτιστον. 

25 Τότε κάγώ περι στενωπον του Ταύρου ο ρους aφυκτον διέφυ-
γαν κίνδυνον. Ό γaρ 1ππος είς δ ν έπωχούμην, προεστενοχωρη

μένος wν έκ πάθους λυκοεντερικοΟ λεγομένου, όκλάσας τι 
μικρο ν τοuς έμπροσθίους εσχε με I καταβάντα τούτου αότίκα δια Ε 322V 

του δεξιου μέρους έν άριστερ<f> γaρ OUK fiν διό: 11 το κρημνον άπο-
30 τέμνεσθαι μέγιστον. 'Ως δε άνέστησα τουτον τ<f> pυτfjρι νύξας, 

10 τραφfjς Ε 13 'Αλέξανδρον tacite Bekker: ό:λεξανδρόν CE 14 έν om. Ε 15 το1 om. Ε 
19 κρυμίiJ prop. Bekker: κρυμμίi> CE 20 γ(φ om. Ε 23 ό:ποψύγξαι Ε 25 τότε C 27 an 
λειεντερικού ? (ν. Στ. Κουμανούδης, Συναγωγη λέξεων ό:θησαυρίστων, Άθfjναι 1883, 

λυκοεντερικός) 

[Β. 121/122] ΙΣΤΟΡΙΑ 

εόθuς διατιναξάμενος αότόματος δι' έαυτου τ<f> κρημν<f> έαυτον 

κατηκόντισεν. 'Εγώ δε με ίνας όρθος δόξαν μέν τ<f> Θε<f> τfjς του κιν

δύνου έλευθερίας άνέπεμψα, θαυμα δε τοίς πολλοίς προσενέσταξα, 

ο πως, σΤον έκ προγνώσεως θειοτέρας, OUK έπέμεινα τοίς νώτοις το Ο 
5 1ππου, fiν γάρ τι μικρον όκλάσας οσον άναστηναι και πάνυ ρ~διον, 

άλλό: καταβό:ς έν τάχει ou συναπfjλθον τ<f> κρημν<f> και συνετρίβην 
ώς τάχιστα. "Ισταντο γaρ πάντες θεώμενοι το καινόν, έπει τοίς κα

τόπιν OUK έξην περαιτέρω ίέναι, της όδου έκείνης ενα και μόνον 

συγχωρούσης διέρχεσθαι διό: το πάνυ στενότατον, εως έτέρου μοι 

1 Ο προσαχθέντος ύποζυγίου ή έπίβασις έπιγέγονεν. 

ΈξιοΟσι δ' ήμίν ε1ς τι χωρίον της τοΟ ΠοδανδοΟ κλεισούρας 

έκτός, Γυψάριον κατονομαζόμενον, φήμη τις έπεπόλασε τον κα

ταλελειμμένον έν Μελιτηνfί στρατηγον έπι τfί φυλακfί της 'Ρω

μαίων γης αiσχρως και βουλεύσασθαι καi τό: κατό: τον στρατον 

15 οίκονομησαι, καi τοσουτον οτιπερ οί πολέμιοι διελθόντες την 

τοΟ 'Αμορίου πολιτείαν άνήρπασαν καi φόνον άνδρων άμύθητον 

πεποιήκασι και πανοικεσίςi ταύτην ήνδραποδίσαντο. της δε πα

ρεμβολης αuτων ό:φεθείσης έν τfί του Χαλκέως τοποθεσίςi, αότος 

άπο διαστήματος ολίγου σuνηθροισμένην εχων την στρατιaν έν 
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20 τ<f> του Τζαμαντου όχυ\ρώματι \\ οuτε ταύτη ν έλείν η προσβαλείν Ε 323' 

παρετόλμησεν οϋτε τ<f> Άμορίψ προσβοηθήσαι, οτι μη μάλλον οί 

ΤοΟρκοι τ<f> Τζαμαντ<f> προσεγγίσαντες έν τ<f> έπανιέναι πολλοuς 

μέν των έπεξιόντων 'Ρωμαίων άνείλον, τοuς δ' &.λλους εiς τό: 

έρυμνότατα τοΟ κάστρου κατέκλεισαν. Άνιαθεiς δε ό βασιλεuς 

25 και πλέον τι ποιfjσαι μη δυνηθεiς διό: το του χειμωνος επαχθές 

καi άσύμφορον, το μεν μισθοφορικον καi οσοι τής έσπερίας με-

ρίδος έτύγχανον I είς παραχειμασίαν διέδωκεν, αύτος δε μετό: C 191v 

των σωματοφυλάκων και Βυζαντίων και των οίκοφυλακούν-

των έν βασιλείοις είς η1ν βασιλεύουσαν είσελήλυθε περi 

2 όρθος coni. Bekker: θδ C om. Ε σώς prop. Pertusi 7 τοίς om. Ε 9 στενότατον CE: 
στενώτατον tacite Bekker 11 Ποδανδού scripsit Martin (cf. Skyl. Cont. 133,8 et infra p.134,11): 
ποδαντού CE 14 τa om. Ε 16 Άμωρίου scripsit Martin post 'Αμορίου CE add. διελθόντες 
19 ό:πο διαστήματος Ε et tacite Bekker: ό:ποδιαστήματος C 21 Άμωρίψ scripsit Martin 22 
τζαμα[ ν ]τώ Ε 24 κατέκλυσαν Ε 28/29 έν βασιλείοις οiκοφυλακούντων Ε 
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άκμην τοϋ χειμώνας οντος προς τψ τέλει γcφ ην ό 'Ιανουάριος 
μήν. 

Διαγαγwν τοίνυν έν τft τών πολιτικών πραγμάτων διοικήσει 

χρόνον τινa καl τιμaς ε'ίς τινας τών συγκλητικών ποιησάμενος 

5 και τaς έτησίους δωρεάς, αϊ τοίς συγκλητικοίς άξιώμασι προσήρ

τηνται, ποιησάμενος καl ούδΕ: τaς πασχαλίους ήμέρας περιμείνας 

εiς το Βυζάντιον, εiς τον άντιπέρας κείμενον βασιλικΌν οΤκον 
καl λεγόμενον τών Ήρίων άπέπλευσεν όρμην έχων εiς την 

έΦαν αδθις στρατοπεδεύσασθαι καl τοίς Τούρκοις έπεξελθείν. 
10 'Επισυνέβη γaρ καί τι τών άτόπων προς έκστρατείαν καλούν τον 

&νακτα σπουδαιότερον. Άνηρ γcφ Λατίνος έξ 'Ιταλίας τQ βασιλεΊ 

προσελθών, Κρισπίνος όνόματι, προς την έΦαν προαπεστάλη πα

ραχειμάσων έκείσε μετa τών συνδιαπλευσάντων αύτψ καi συν

αφικομένων όμογενών.ΙΙ Δόξας δΕ: μη κατ' έφεσιν τιμηθfjναι παρa 

15 τού βασιλέως καl δωρεaς άποχρώσας λαβείν άποστασίαν έlσκό- Ε 323v 

πησε καl αύτίκα τοuς συναντώντας φορολόγους τε καl λοιποuς σκυ-

λεύει ν καi διαρπάζειν Υ]ρξατο καi πάντα δρav οσα δεσπότου άπο

πτύουσι χαλινούς. Φόνον δΕ: 'Ρωμαίων ούδένα εiργάσατο. Δι ο καl 

κατa βασιλικην έντολήν, έμεμαθήκει γaρ πάντα ό βασιλεύς, πολ-

20 λοl τών στρατιωτών προς μάχην τούτψ συνήντησαν, πάντες δε 

τfjς τούτου pομφαίας ήττήθησαν. Τελευταίον δΕ: στρατί;} μεγάλψ 

τών έσπερίων πέντε ταγμάτων έπιστρατεύσας κατ' αuτου έκ τών 

Άρμενιακών θεμάτων, έν ~ παρεχείμαζον, ό την ήγεμονίαν τού
των έπιτραπεlς Σαμουηλ βεστάρχης, ό Άλουσιάνος λεγόμενος, 

25 καl περi ορθρον έπιτεθεiς τούτψ ήρεμοϋντι καi άναπαυομένψ 

κατa το είωθός, τής άναστασίμου ή μέρας καi μεγάλης Κυριακής 

έφισταμένης, έπραξε μΕ:ν γεννα'iον ούδέν, έπαθε δΕ: μάλλον πάνυ 

κακώς. Έμπεσόντες γaρ οί στρατιώται τοίς τών σκηνών καλω-

1 a. 1069 6 d. 12 mens. Apr. a. 1069 26 d. 12 mens. Apr. a. 1069 

1 'Ιανουάριοι; scripsit Martin: iαννουάριοι; CE 5 προσήρτηνται Ε: προσήρτηντ C προσ
ήρτηντο coni. Bekker 6 παραμείνας Ε 9 έπεξελθείν Ε et scripsit Bekker: ύπεξελθείν C 
13 συνπλευσάντων Ε 16 φορολόγουι; Ε (cf. Skyl. Cont. 134,5): φορολόr C φορολόγων tacite 
Bekker 17 δεσπόταιι; Ε 24 άλουσίανοι; C 

{Β.123/124/125) ΙΣΤΟΡΙΑ 

δίοις καi συμπλακέντες αύτοίς γνώσιν τοίς Φράγγοις τής έπι

βουλfjς πεποιήκασιν. ΟίδΕ: σταθηρώς έαυτοuς άνακαλεσάμενοι 

καi προς aμυναν τραπέντες εύθuς ού μοχθηρώς τοuς 'Ρωμαίους 

τfjς παρεμβολfjς άπεώσαντο. Ταχu δε τών 'ίππων έπιβάντες, wς 

5 εiχεν Ε'καστος σπουδής καi παρασκευfjς, καi κατόπιν έλάσαντες 
πολλοuς μΕ:ν άνείλον, &λλους δΕ: ζωγρήσαντες έλαβαν. Τότε δη 

προκαθίσας ό τών Λατίνων έξάρχων ούκ &καιρον ούδ' άνεύλο

γον δημηγορίαν 11 συνήγαγε· κατέγνω γaρ τών 'Ρωμαίων άσέ
βειαν, οτι έν τοιαύτn φοβερ~ καi θαυμασίι;ι: ήμέρι;ι:, r]τις έορτών 

10 έστιν έορτή, τaς χεΊρας κατa χριστιανικών αίμάτων έξώπλισαν, 
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μη έφειμένον ον έv ταύτn τοίς όρθοδόξοις μηδΕ: κατa I άλλοφύ- Ε 324' 

λων έπεξιέναι καi την χάριν ύβρίζειν τfjς 'Αναστάσεως. 'Όμως 

πράως τούτοις προσενεχθεlς καi συμπαθείας άξιώσας άπέλυσε. 

Τοuς δε τραυματίας έν ταίς κώμαις άπέθετο την έπιμέλειαν 

15 αύτών έπιτρέψας άπαραλόγιστον. 

Ταϋτα τοϋ βασιλέως μεμαθηκότος, κατήπειξαν αύτον προς 

την έξοδον. Γενόμενος οuν έv τfl έπισκέψει τών Μελαγγείων καl 
κατa μικρον άθροίζων την στρατιάν, όπότε κάμΕ: προς την αύη1ν 

λειτουργίαν μη θέλοντα έλθεΊν κατηνάγκασε τψ τών πατρικίων 

20 τετιμηκwς άξιώματι, μέχρι τοϋ Δορυλαίου την φορaν έποιήσατο. 

Έκείσε δε τρείς ήμέρας προσκαρτερήσαντος, πρέσβεις ηκον έκ 
του Κρισπίνου την όμολογίαν τfjς δουλώσεως έκείνου σαφώς 

άπαγγέλλοντες καl την aπολογίαν τfjς aντιστάσεως. Καl άπλώς 

aμνηστίαν έπιζητήσας τών πρiν γενομένων, ώς αύτοί3 μη θέλον-

25 τος πολεμείν οί 'Ρωμαίοι προσυπαντήσαντες κατηνάγκασαν, 

έτυχε τfjς αiτήσεως, τοϋ βασιλέως περιχαρώς δεξαμένου την τοι

αύτην όμολογίαν δια το του άνδρος γενναίοv καl προς τaς πο

λεμικaς πράξεις καl διατάξεις έπίδοξον· καi γaρ καl Τούρκων 11 

προεντυχwν πληθύι πολλft μεγάλας τaς άνδραγαθίας έκ χειρος 

30 άπειργάσατο.Ι Προϊόντι δΕ: τψ βασιλεί έκείθεν μεθ' ήμέρας τινaς c 192r 

6 ζωγρήσαντει; έλαβον: ν. supra p. 28,11 9/10 έορτών έστιν έορτή: cf. Greg. Naz., Or. 
XLV, PG 36,6248: Πάσχα Κυρίου Πάσχα ... Αuτη έορτών ήμίν έορτή 

5 εlχον Ε 17 σκέψει Ε 19 κατηνάγκασαν Ε 28 πράξαι; E•c 29 μεγάλως Ε 



98 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΎ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΎ [B.l25/126) 

aπαντ~ και δουλοπρεπως aπαντα ποιησάμενος συνείπετο τQ βα

σιλεί και αύτος ολίγους τινάς των οiκείων στρατιωτων έπαγό

μενος τοuς γάρ aλλους κατέλιπεν εiς οπερ έπεκράτει τοί3 

Μαυροκάστρου φρούριον, εiς Ιfνα των aρμενιακών τόπων έπl 

5 λόφου κείμενον I ύψηλοu καi δυσκατεργάστου. Διαβληθεiς δέ Ε 324v 

προς τον βασιλέα ώς μελετων καi αδθις ώμόν τι και aπιστον 
κατά η1ν οίκείαν φυλήν, φύσει γcφ aπιστον το γένος των Φράγ-

γων, και οτι οόχ ή προαίρεσις άλΛ. ή των έταίρων αότοσ aπουσία 

η1ν aναβολην ποιεί του μη έπιθέσθαι τQ βασιλεί, πολλά κατα-

10 γνωσθεις ώς aχάριστος και θεομισης έκείθεν aπεπέμφθη τοϋ 

στρατοπέδου μη καθαρώς μεν aπελεγχθείς, ύπονοηθεlς δΕ διά 

τε την προτέραν aπόνοιαν και το παρ<Χ Νεμίτζου ηνος των έπι

σήμων κατηγορηθfjναι σφοδρως. Οί δ' έταίροι τούτου μαθόντες 

το γεγονός, aραντες έκ τοί3 φρουρίου η1ν Μεσοποταμίαν κατέλα-

15 βον πολλά δεινά τοίς έκείσε δι' έπιδρομfjς έργαζόμενοι. 

Έπεi δ' ό βασιλεuς μετά πλήθους ijκεν εiς την Καισάρειαν, 
εΤτα καl τfj Λαρίσσn προσέμιξε, και ή φήμη την φήμην φθάνουσα 

J1ν ώς Τούρκων πλήθος οσον οuπω ποτέ προ διαστήματος ούκ 
ολίγου λεηλατεί και κατατρέχει την χώραν, έξέπεμψε μέν μέρος 

20 η της στρατιάς κατ' αότων, μηδεν δέ δέον 11 aνύσαv, aλλά 
φεuγον ύποδεξάμενος το πεμφθέν συντεταγμένως της πρόσω 

φερούσης ε1χετο. 'Άμα δέ τQ καταλαβείν τον τfjς παρεμβολής 

τόπον καi τον βασιλέα την βασιλικην σκηνην ύπελθείν, μη τά

φρου, μη χάρακος περιστάντων, aλΧ έν οχλ4J της των σκευων 

25 άποθέσεως τοu στρατοί) καθεστωτος, έφάνησαν οί πολέμιοι τα 

έρυμνότατα των τόπων κατέχοντες καi τάς aκρολοφίας αότάς. 

Οuτω γάρ ελαχεν ό τόπος έκείνος θέσεως, ώς την μέν πεδιάδα 
τοuς 'Ρωμαίους κατέχειν, είς δέ τοuς περικυκλοί3ντας I βουνοuς Ε 325r 

1 ό:παντ~ Ε (cf. skyl. Cont.134,23): ό:πανt C ό:παντών coni. Bekker 7 φuλήν C: φuλακi]ν Ε 
8 ούχ ή C: ούχi Ε 11 ό:πελεγχθείς ΕΡ' et tacite Bekker: ό:πελεχθεiς C 14 κατέλαβαν Ε: 

κατελa C κατήλασαν tacite Bekker 17 τi]ν φήμην seclusit Martin 18 προ C: προς Ε 19 
μεν om. Ε 20 δέ δέον scripsi: δέ C δέον Ε 27 f.λοχεν Ε 28 παρακuκλοίίντας Ε 

[B.l26/127) ΙΣΤΟΡΙΑ 

περικεχύσθαι τοuς έναντίους, λανθάνοντας πρώην έκτου κατό

πιν αότων άποκρύπτεσθαι. Βοής δέ γενομένης και τοί3 βασιλέως 

μη έκδεδωκότος έαυτον είς aνάπαυσιν aλλά το ένυάλιον σαλπί

σαι προστάξαντος, προfιεσαν κατά τάξιν οί στραηωται μηδε τfjς 

5 οόραγίας ετι καταλαβούσης διά το σχολαίως βαδίζειν είς φυ

λακην καi διάσωσιν των έπαγομένων την aγοράν. Άρθέντων 

ol:iν τών σημείων και κατά φάλαγγας τfjς στρατιάς συνταχθεί
σης, τοu βασιλέως προάγοντος, προέκυψαν μέν των έναντίων 

πολλοί, προλαβόντα δέ των ταγμάτων Εν μέν των Λυκαόνων λε-

10 γόμενον, f?ν δέ των έσπερίων Άριθμων, και τοu συνήθους θρασύ

τεροv κατά των έναντίωv έλάσαντα προς φυγηv εuθuς aπιδετv 

κατηνάγκασαν. Προβιβάζοντας δέ του βασιλέως η1ν λοιπην 

στραηάν και το λοιπον των πολεμίων πλήθος τοις φεύγουσι συν

διέφυγεν. Έπει δέ κατά νώτων των έναντίων έλαύνοντες 11 οί 'Ρω-

15 μαίοι, προηγουμένου καi μισθοφορικού των Σκυθών, παρfjλθον 

τοuς μηνοειδεiς έκείνους aγκωνας και κατόπιν έγένοντο, λόχος 

τουρκικος καθήμενος έν aδήλψ τfj pωμαϊκfj παρεμβολfj προσεπέ

λασεν έν ούκ ολίγοις aνδράσι παραμετρούμενος. οϋς οί περιλει

φθέντες εiς φυλακην στραηώται δεξάμενοι, προ πάντων δ' οί 

20 Φράγγοι, καl aγχεμάχως συμπλακέντες και ίκανως aνθαμιλλη

θέντες έτρέψαντο, μηδενΌς των ίσταμένων ταγμάτων pωμαϊκων 
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τοις Φράγγοις μέχρι καi άπλfjς όρμfjς παραβοηθήσαντος. Έν 

τούτψ δε ύπέστρεψεν I ό βασιλεuς τfjς διώξεως προς έσπέραν Ε 325v 

γαρ ilv, έπε1 κα1 ό πόλεμος περi δείλην όψίαν συνίστατο, ήρέμα 
25 τοί3 στρατοπέδου βαδίζοντος πρότερον καi περιέποντος τοuς 

aσθενεστέρους καl πεζοuς δια την του πολέμου προσδοκίαν 1 ώς 

παρά των σκοπωv aπηγγέλλετο. Τfί δ' έπαύριον δηlμοσίςt καθί- c 192V 

σας τοuς έαλωκότας των πολεμίων κατείδε καl τfj τελευταίι;t 

24 περi δείλην όψίαν: cf. Herod. 7,167 

3 έαuτον C: αύτον Ε 9 προλαβόντα CE (cf. Skyl. Cont. 135,16): προλαβόντων tacite 
Bekker 11 έλάσαντα coni. Bekker (cf. Skyl. Cont. 135,18): έλάσαντ C έλάσαντες Ε 14 

νώτων tacite Bekker: νώτ C νώτα Ε 16 μην[ο]ειδεϊς Ε κατ[ό]πιν Ε 17 παρεμ[βολfi] Ε 
18 περιλειφθέντες Ε (cf. Skyl. Cont. 135,23): παραλειφθέντες C 24 δείλην Ε et tacite Bekker: 
δεϊλιν C 
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ψήφψ τούτους παραδοθfjναι προσέταξε μηδενος το παράπαν 

φεισάμενος, μήτ' αuτοu του την ήγεμονικην αuχοuντος λαμ

πρότητα. 'Ός και άπο τfjς έσθfjτος, λαμπρειμονών ycφ ilν έν τοίς 
οπλοις και τfj aλλn σκευfj, έμαρτυρείτο τοιούτος, εί και πολλών 

5 λύτρων έαυτον wνιον ποιήσασθαι έπηγγέλλετο και 'Ρωμαίους 

αίχμαλώτους έαυτού άντιδοuναι τι{) πλήθει πολλούς. 

Τριημερεύσας δ' έν τft παρεμβολfj ό βασιλεύς, τ<{) προτερήματι 

τοιJτψ κόρον δfjθεν λαβων η μεγαλαυχών, πολλην 11 aδειαν δέ

δωκε τοίς έναντίοις είς την άποφυγήν, wστε μηδε τfjς λείας άπο-

10 σχέσθαι, άλλα καi ταύτην έλαύνειν καi άλύπως τον δρόμον καi 

περιεσκεμμέvως ποιε!v. Ώς δ' ό βασιλεuς άτταvαστας έκεlθεν 

πανστραηςt κατόπιν έβάδιζε, διεπεραιώθησαν τον Εuφράτην πο

ταμον οί πολέμιοι. Ό δε ώς άπο διαστήματος μιας ήμέρας η καl 

πλείονας τfjς Μελιτηνfjς στρατοπεδευσάμενος βουλην βουλεύ-

15 εται λίαν άγεννfj και έπίκρημνον· και συνέστησεν fiδη ταύτην, 

πάντων συνεπινευσάντων καi έπαινεσάντων το τοιούτον προ

βούλευμα δια το λύει ν την στραηαν καi ηΊv έττ' οϊ'κου απαvαχώ-

ρησιν έ\παγγέλλεσθαι. Και ή σκfjψις, οτιπερ οί πολέμιοι Ε 326' 

προτρέχοντες εiς τα πρόσω και μηκέη συνελθείν είς χείρας τοίς 

20 'Ρωμαίοις ίσχύοντες άκατάληπτοι πάντως εiσl και εiς κενον ό 

δρόμος τοίς διώκουσιν ήμίν παραγίνεται. και δια τούτο δέον 

έστlν aπόμοιραν περιλειφθfjναι 'Ρωμαίων προς aνηπαράταξιν 

aξιόχρεων, τον δέ βασιλέα μετα τfjς λοιπfjς ύποστρέψαι δυνά

μεως καl προς τας οίκίας εκαστον άποπέμψαι κάκείνον είσελ-

25 θείν είς τi]ν βασιλεύουσαν, ώς δ:ν διαναπαυθεις ό στρατΌς 

ίσχυρότερος i1 προς το έπιον ετος, πολέμου τυχον γενομένου pαγ
δαιοτέρου δι' έπιδημίας τού τών άλλοφύλων έξάρχοντος. 

Έπεi δέ τουτι το ψήφισμα έκυρώθη, άνάμνησις γέγονε τι{) βα

σιλεί τών τού στρατοπέδου κριτών. Καi μετακαλεσάμενος ήμας 

30 μόνους έν τ<{) δειλινψ τήν τε βουλήν, ώς εlχεν, άνεκοινώσατο 
καi γνώμην ήμετέραν περi ταύτης έζήτησε. Καi 11 οί μέν aλλοι 

2 μήτ' CE: μήδ' prop. Rδckl 9 τf]ν C: το Ε 12 διεπαιρώθησαν E•c 13 f\ om. Ε 16 καi 
έπαινεσάντων om. C 17 έπαναχώρησιν Ε 18 έέπαγγέλεσθαι Ε οτιπερ scripsit Bekker: 
οπερ CE 20 καινον Ε 21 παραγίνεται tacite Bekker: παριγίνεται C περιγίνεται Ε 22 
περιλειφθfjναι Ε et tacite Bekker: περιληφθfjναι C 23 τfjς om. Ε 24 οίκείας Eac 

[Β.129/130) ΙΣΤΟΡΙΑ 

τών δικαστών, μαρτυρούσης μοι τfjς aληθείας αuτfjς, ου γαρ θρυ

πτόμενός τι λέξω η έξαίρων έμαυτον η σεμνόν τι καi παρα τών 

άνθρώπων θηρεύων επαινον, ούδέ γαρ έμαυτψ σύνοιδά τι ζη

λωτόν τε καi περιδέξιον οuδ' ύπεροχfjς τι μέτριον λείψανον (άγα-

5 πητον γaρ εί καi τοίς έσχάτοις τών λόγου ποσώς μετεχόντων 

συνταττοίμην), οότοι οόν οί τfjς έμfjς τάξεως καi κοινωνίας η 
έταιρείας συνεπαινέται και αύτοi τοίς προβεβουλευμένοις γεγό

νασι, μόνος δ' αύτος έσιώπων ίστάμενος. Ό δέ βασιλεuς συμμε

τρησάμενος το ήρεμαίον τfjς κατ' έμέ παραστάσεως λόγον 
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10 έξnρημένως άπήτησέ με I καl τί μοι το παριστάμενον περi τούτων Ε 326V 

έστίν. Μπος δΕ: τερατευσάμεvος πρότερον ώς οuδέν τι τοί3 πλή-

θους έκτος δυναίμην εiπείν ούδέ καρτερώτερος όφθfjναι, κaν τι 

δοκιμάσω, πάντως aποδοκιμασθήσομαι τfjς τών πλειόνων 

ψήφου έπικρατούσης άεί, μετα πολλfjς ό βασιλεuςl τfjς έπιμονfjς C 193' 

15 καi τfjς άμεταθέτου ένστάσεως προετρέψατό με το κατa λογισμον 

άδεώς άνειπείν τον Θεον έπιστήσας μοι μάρτυρα. Μεταβαλων 

οuν μη aρέσκειν μοι την βουλιΊν ταύτην ευeυς εκ προοιμίων 
άπήγγειλον, προσθεlς ώς οί πολέμιοι ού παντελfj δυσκληρίαν 

καl καταστροφην έν τι{) πολέμψ έδέξαντο. Ή γcφ έσπέρα ταχu 

20 καταλαβοuσα διέσωσεν αύτοuς καl το έπl τρείς ή μέρας άνεθfjναι 

την δίωξιν το δέος τούτοις άνεκαλέσατο. Καi τούτο δfjλον εκ τε 

τοu μη καταλειφθfjναί τι τών λαφύρων 11 αύτοί3 καi τφοεμ
πλακfjναι ήμίν παροδεύουσι και τού τών έαλωκότων πλήθους, 

ώς OUK ilν έν τοίς μάλιστα μηδέ προς τοuς έκατον aποσώζον 
25 aνδρας ώς εiναι δfjλον οτι το στράτευμα τούτοις σχεδΌν άνεπαι

σθήτως ήκρωτηρίασται, έπεi τψ εθνει τούτψ ούδέν ή τοιαύτη 

ήττα καi δσαι ταύτn παραπλήσιαι δουλώσαι δεδύνηνται· θiΧττον 
γaρ έαυτοuς άνακαλοuνται οί στρατευόμενοι και πάλιν είς 

μάχη ν άποκαθίστανται. Καi διa τούτο ε1 τις καταλειφθείη μοίρα 

30 'Ρωμαίων, άγεννείς έμφάσεις καi διαθέσεις αύτίκα προσλήψεται 

τfjς τοu βασιλέως καi τών λοιπών στρατιωτών άπορραγείσα συν

όδου, έξόχως δ' άναθαρρήσουσιν οί πολέμιοι. Καi δσψπερ ή δειλία 

4 τε scripsit Martin: τι CE 5 τών C: τοϋ Ε τών του scripsit Martin 6 συνταττοίμην 
scripsit Bekker: συντάττοιμι CE 7 έταιρείας Ε: έταιρίας C 29 τις scripsit Bekker: τι CE 31 
ό:πορραγείσαι Ε 
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των 'Ρωμαίων καθίκοιτο, τοσοί3τον έκείνοις r1 τόλμα I προσυπαν- Ε 327" 

τήσει και pq;δίως των ήμετέρων περιγενήσονται, έπει και προ
εκπεφοβημένοι τυγχάνουσιν οί 'Ρωμαίοι, και μόνον αuτοuς 

όραν τοuς πολεμίους ποιεΊ, οτε την τοσ κρατοί3ντος όρωσι μετ' 
5 αuτων γενναιότητα. Και εi'περ έκείνους τρέψονται, aφυκτος 

ήμaς καταλήψεται κίνδυνος ou γάρ, ou μελήσουσιν οί Τούρκοι 
μη ouxi καταδραμείν και ήμων καi νίκην διαβόητον άπεργάσα
σθαι, διακεκομμένους εύρηκότες και διεσκορπισμένους τfi προς 
τα οίκεία σπουδfi. «Καi aμα τίς ή άνάγκη» lfφην, «ι1 βασιλεύ, lfτι 

10 τοί3 Ε'τους περl άκμας τοί3 θέρους οντος καταλιπείν τοuς έναντί
ους εiς τήν 'ρωμαίων καΙ προς aνέσεις καl aπολαύσεις Ε:αυτοuς 

έκδοί3ναι καi μη νί3ν κακοπαθi'jσαι, 11 ίΎ' είς το μέλλον εύπαθi'jσαι 
δυναίμεθα; Δια τί δε καi μη έκ πολιορκίας αίρήσομεν τότε aστυ 
το Χλίατ και τα ύπο τούτου πολίχνια, ϊνα και οί στρατιωται τfjς 

15 έκτων λαφύρων ώφελείας πλησθωσι καi προθυμότεροι γένων
ται καi τοίς έναντίοις έπέλθn δέος καi άντl πολεμίων αί τοιαί3ται 
πόλεις pωμαϊκήν ήγεμονίαν πλουτήσωσι καi δυνάμεις έφιστά

μεναι το άντίπαλον ίσχυρως άποκρούσωνται καi ή των Τούρ
κων πάροδος έκ διαστημάτων κατα μοίρας έρχομένων βραχείας 

20 άνασταλfj, και μη ορμητήριον μaλλον και όψωνιασμον έν τού
τοις εύρίσκοι άλλα πολεμητήριον άτεχνως, καi ή δια τfjς Μεσο
ποταμίας όδΟς τούτοις aνεπίβατος γένηται»; 

Ταί3τ' είπόντος μου προς τον βασιλέα εiσnει τούτψ μέχρι βά

θους ό λόγος wσπερ τις σπόρος εiς εuγεω και έρίβωλον yfjν, και 
25 μεταθέμενος εuθuς τfjς προσωτέρω I φερούσης ηψατο, εως τον Ε 327ν 

Εύφράτην διαπεραιωθεiς τοuς πολεμίους είς τα σφέτερα βαδί-
ζειν παρέπεισε· περι τας οχθας γcφ τού ποταμού στρατοπεδευό-
μενοι ijσαν, καραδοκούντες η1ν τοσ βασιλέως άπαναχ(~ρησιν. 
Εlχον μεν οδν έλπίδες aπαντας στρατηγίας μεγίστης και λαφυ-

24 έρίβωλον γfjν: cf. Hom., Od. 5,34: Σχερίην έρίβωλον ϊκοιτο 

1 τόλμ' Ε προσυπαντήσει Ε: προαπαντήσει C 6 ού μελήσουσιν CE: άμελήσουσιν prop. 

Bekker 8 [εύ]ρηκότες Ε 11 post η1ν Ε add. τών 13 διατi Ε αίρήσομεν Ε et tacite 

Bekker: έρήσομεν C 20 άναστολfj Ε 21 εύρίσκοι CE: εύρίσκn tacite Bekker 28 ύπανα
χώρησινΕ 
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ραγωγίας I έκ τfjς των είρημένων κάστρων άλώσεώς τε και πα- C 193v 

ραστάσεως ή δ' έλαύνουσα τα 'Ρωμαίων είς το κατόπιν άκληρία 

ούκ εΥα πέρας έπιτεθfjναι συνετQ διατάγμαη. Ώς γαρ ό βασιλεuς 

εύθvς τfjς 'Ρωμανοπόλεως 11 έλαύνων έφαίνετο, έξ fίς ή προς το 
5 Χλίατ κάθοδος δια στενωπων έπιγίνεται, μεταστρέψας την γνώ

μην καi τας σημαίας έν άριστερζ:( ποιησάμενος περιπλανώμενον 

άφfjκε το στρατόπεδον την ώρισμένην άταρπον έν δεξιζ:( προερ

χόμενον, εως φήμη καταλαβοuσα μετήγαγεν αύτο προς την και

νοτομηθείσαν τQ βασιλεί. Κατελθόντες οδν άποτόμους τινας καi 
10 κρημνώδεις όδοvς έν βαθεi τόπψ τον βασιλέα κατασκηνώσαντα 

εuρομεν έκεΊσε, την πρώτην βουλι1ν έπl κακQ των 'ρωμαίων 

άκλεως άνανεωσάμενον. Διελών γαρ διχf1 τον στρατον τταρέ

δωκε το iσχυρότερον μέρος τQ Φιλαρέτψ, άνδρl στρατιωτικήν 

μεν αuχοuντι περιωπήν, αiσχροσ δε βίου καl διαβεβλημένου τυγ-

15 χάνοντι καi τQ Ε'θνει μαχεσαμένψ μεν διαφόρως, έν δε τοίς με

γίστοις καταπολεμηθέντι καi καταφρονηθένη ώς το είκός, ού 

μην aττεχομένψ τούτων, άλΛ έπιτρέχοντι τfi ήγεμονίq διa φιλο

κερδείας καi φιλοδοξίας ύπόθεσιν. 

και ταστα μεν τοί3τον τον τρόπον έπράχθησαν, των δε βορει-

20 οτέρων μερων ό βασιλεvς I έπελάβετο δι' εuρεσιν χιόνος και ύδά- Ε 328' 

των ψυχρων· άκρατώς γάρ εi'χετο τούτων το σώμα κατα πολU 

διαθερμαινόμενος. Δια ταuτά τοι καi ήναγκάσθη η1ν όρμην 

άλλαχόθεν ποιfjσαι και φυλακην έπιστi'jσαι, wς γε 4)ετο, και τοις 

έναντίοις άντίπρψρον δύναμιν. Καi τQ μέν Φιλαρέτψ πόλεμον 

25 ενοπλον έγκατέλιπεν 1 έαυτQ δε και τοίς 11 συνούσι τον έκ τfjς 
δυσχωρίας oux fiττονα. Διελθών γαρ δια πολλών τραχεινών καi 
δυσβάτων λόφων είς τοuς λεγομένους Άνθίας μετά τfjς ύπολει

φθείσης αuτQ στρατιaς κατεκομίσθη. 'Έση δ' ό τόπος έξ ύπω-

3 πέρας έπιτεθfjναι: cf. Hom., 11. 19,107: τέλος μύθ4> έπιθήσεις; 20,369: τέλος μύθοις έπι

θήσει 

2 το Ε: τ' C η'Jν tacite Bekker 3 συνετοί) διατάγματος C 4 έξfjς C 6 άριστερώ Ε 7 

περερχόμενον Ε 14 περιωπήν CE: περικοπιlν scripsit Martin 17 τfi ήγεμονί~ scripsi (cf. 

Skyl. Cont. 136,23): την ήγεμονίαν CE 23 έπιστήσας Ε 26 διελθwν Ε et scripsit Bekker: 

διελwν C τραχηνών C τραχινών scripsit Bekker 



104 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 133/134) 

ρειών μεγάλων όρων πεδινός τε και εuuδρος και ταίς δuσχωρί

αις ένειλημμένος ψuχαγωγίαν ούχ i]κιστα τοίς καταίροuσιν έν 

τούτψ ένίησι, ποηφόρος &μα και σιτοφόρος τυγχάνων και οίον 
όμφαλΟς fl ταμιείον τfjς γfjς έκείνης και πεδίον τρuφfjς. Τρείς 

5 ήμέρας οί'ίν έκείσε στρατοπεδευσάμενος ό βασιλεuς καi τον 
Ταύρον το ορος, τον παρa τοίς έγχωρίοις καλούμενον Μούνζου

ρον, ύπερβeχς έπιπόνως είς τi]ν Κελεσίνην χώραν κατήντησε, 

διαβaς το δεύτερον τον Εuφράτην ποταμόν, κατa τοuς eχρκτψους 

πρόποδας τού Ταύρου παρeχ το μέρος έκείνο παραρρέοντα καi δι-

10 αιρούντα τό τε ορος και τi]ν Κελεσίνην wσπερ μεθόριον. Έν 

ταύτη οόν ή μέρας ηνeχς αύλισθέντος τού στρατοπέδου, φήμη τις 
είσερρύη τον ύπολειφθέντα στρατον εiς τi]ν τών Τούρκων άντί

στασιν μάχη καi πολέμψ κραταιώς ήπηθfjναι και πολλοuς άπο

λέσθαι, τοuς δ' ύπολοίποuς περi τον Ταύρον διασωθfjναι το ορος, 

15 εγγιστά που I τού πολέμου γεγενημένου, καi πού τινας σποράδας Ε 328V 

είς τi]ν παρεμβολf]ν είσιέναι και aλλους ούκ όλίγους έλπίζεσθαι. 

"Ην δΕ: ού ψευδής, ώς άληθίζεσθαι κάνταύθα το ήσιόδειον, δη 

«φήμη δ' οϋπω πάμπαν απόλλυται, i]ντινα πολλοι 11 λαοι φημί-

ζουσι · θεος νύ ης έστι και αύτή». Προκατειργασμένοι γaρ οντες 
20 τaς ψυχaς οί 'Ρωμαίοι τψ φόβψ τών Τούρκων, ώς τού βασιλέως 

κα\. τού λοιποί) διερράγησαν πλήθους καi είς όρμeχς τών έναντίων 

καi φενακισμοuς έξ έπιδείξεων πολεμικών περιέστησαν, πτοίας 

πλησθέντες καi τaς ψυχιΧς κατασεισθέντες κατόπιν τού βασιλέως 

έβάδιζον άφέντες τοuς τόπους έκείνους Ζ)ν τi]ν φυλακf]ν έπε-
25 τράπησαν, εως κατeχ μικρον I είς τοuς είρημένους Άνθίας κατήν- c 194Γ 

τησαν. 'Ένθα τών πολεμίων φανέντων έξ ούραγίας, μηδΕ:ν 

εύγενΕ:ς καi aξιον λόγου φρονήσαντες αίσχρeχν τf]ν φuγήν, καi 

προ του ά:γωνίσματος, εϊλοντο καi περιχυθέντες τον Ταύρον οί 

4 όμφαλΟς ... τfjς yfjς: cf. Plat., Resp. 427c: έν μέσy> τfjς yfjς έπt τού όμφαλοu καθήμενος; 
Strabo 9, 3, 6: έκάλουν τfjς yfjς όμφαλον 18/19 φήμη δ' οίίπω ... καt αύτή: Hes., Op. et Dies 
763/764 

4 τρυφfjς om. Ε τρείς om. C 7 Κελεσίνην Ε et scripsit Bekker: κελευσίνην C 17 ψευδξ:ς Ε 
18 φημίζουσι Ε et scripsit Bekker: φημήξουσι C 24 έπετράπησαν Ε et coni. Bekker: έπετράπ C 

[Β.134/135) ΙΣΤΟΡΙΑ 

μΕ:ν έκ ποδΟς οί δΕ: δια τών ϊππων άποσκεδασθέντες είς η1ν Κε

λεσίνην κατήντησαν, τών πολεμίων πάσης τfjς τούτων κυριευ

σάντων άποσκευfjς καί ην ων όλίγων, Όσοι τfjς φυγfjς τi]ν 

έπιτομωτέραν έαυτοίς οuκ έπραγματεύσαντο. 

5 Ταυθ' οuτω συμβεβηκότα πολUν ένfjκαν τψ βασιλικψ στρα-

τοπέδψ και αύτψ τ<{) βασιλεί τον έναγώνιον θόρυβον 1 το μΕ:ν τfί 

τών οίκείων i]πn σκυθρωπάσασιν ού μικρώς, το δΕ: καi την τών 

έναντίων έπιφορeχν προσδοκήσασιν ώς αν φυσηθέντων έκ τfjς 

παλιντρόπου ταυτησl νίκης καl δυναμένων τ<{> ύπολελειμμένψ 

10 πλήθει δι' έρήμωσιν τού κρατίστου μέρους έπιθέσθαι προς πόλε-
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μον. I και ijν OUK aπο τρόπου το προσδοκώμενον. Καi γέγονεν Ε 329' 

αν τούτο, εi μη ό Ταuρος το ορος aπήντησε τούτοις, ύψηλΟς wν 

κατιΧ πολU καi τραχuς καi δυσδιεξόδευτος 1\ καi κρημνώδης καl 

δυνάμενος στρατον διασκεδάσω καl παραστfjσαι άσύντακτον καl 

15 τας όπλaς έπιτρίψαι τών ϊππων, οπερ καi έφ' ήμών προσυμβέ

βηκε, καi ή τού βασιλέως φήμη περιδεεΤς αύτοuς άπειργάζετο· 

διa ταύτα καi τf]ν μΕ:ν όρμf]ν τοΤς έναντίοις ταυτi διεκώλυσεν. 

Όπισθόρμητοι δΕ: γενόμενοι μεθ' iΊς έκράτησαν λείας, έπι το δυ
ηκον μέρος aνωθεν τfjς Μελιτηνfjς διαπεραιωθέντες τον 

20 Εuφράτην, εuθu του θέματος Καππαδοκίας, κατeχ το είθισμένον 

αuτοϊ:ς, άκρατώς f]λαυνον καταληιζόμενοι μεν το προστυχον έξ 

έφόδου, έφορμώντες δε πανστραη~ κατα τfjς τού 'Ικονίου πολι

τείας. "Ην γaρ τότε πλήθει τε καi μεγέθει άνδρών τε και οiκιών 

καi τών aλλων χρηστών και ζηλωτών διαφέρουσα καi ζψων παν-

25 τοδαπών γένη τρέφουσα. 

Προσκαρτερήσας δ' ό βασιλεuς εiς Κελεσίνην έφ' <{) τοuς δια
σωθέντας είς την παρεμβολην ύποδέξασθαι, ϊνα μη καταλαμβα

νόμενοι σποράδες έξ έρήμης ύπο τών Άρμενίων aπόλωνται, 

κατόπιν τών έναντίων έν τ<{> ύποστρέφειν έγένετο. Έπεi καi κρί-

30 σιν έπέστησε μεταξu τού λαου καl τού στρατηγού, εί καi ούδεν 

κατ' ούδενος aπεφάνθη, ψηφισαμένων μεν διάφορά τινων καi 

γνωματευσάντων, έμου δε καταγνόντος δι' άπροπέτειαν καi 

5 οuτως Ε 12 τούτους cac 13 τραχuς: ταχuς E•c 14 δυνάμενος C: μή ... μενος Ε 16 ά
πειργάσατο Ε 20 Καππαδοκίας Ε: καππαδοκ' C Καππαδοκών tacite Bekker 23 τότε CE: τψ 
τε coni. Polemis 28 άπόλωνται Ε et tacite Bekker: άπόλωντ C 31 διαφό Ε 32 δι' 
άπροπέτειαν CE: δια προπέτειαν scripsit Bekker 
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αμφοτέρων έν ό:μφοτέροις ό:σθένειαν, on πλην τοσ βασιλέως 
ούδέν έση το συνιστων τοις 'Ρωμαίοις τον πόλεμον, εί μή που 
δεήσει προς αλλήλους I έρισηκως διαμάχεσθαι.ΙΙ Ε 32Ψ 

Μέλλοντος οδν το σ βασιλέως δια τοσ καλουμένου πολιχνίου 

5 Κεράμου προς τας οχθας τού Εύφράτου μέχρι Μελιτηνής τον 
οίκειον διαβιβάζειν στρατόν, ό:σύμφορον πάλιν τούτο αύτος προ
πετευσάμενος έξεφώνησα, ώς μη ό:ναγκαιον δν των τοιούτων 
μερων φροντίζειν ή μας προηρημωμένων οντων καi περιnρημέ

νων πaσαν την εύκοσμίαν αύτων έκ διαφόρων έπιδρομων, άφ' 

10 ι1ν και σπάνις όλεθρία συναντήσει και κατατήξει το στράτευμα 

και aμα χρονίσει δια στενωπων τοσούτων βαδίσαι μέλλον, καθ' 

εν των ύποζυγίων ήναγκασμένων καi των άνθρώπων διέρχε

σθαι. Καi τούτου μελήσειν έξειπον είκός, οπως ώς τάχιστα τοίς 

ό:παθέσι και ετι την σύστασιν Ε'χουσι θέμασιν έπιστωμεν κάκείνα 

15 τής των έναντίων διατηρήσωμεν λώβης. Ταύτης οόν της γνώ
μης κεκρατηκυίας δια τfjς Κολωνείας καl των Άρμενιακων θε

μάτων μέχρι Σεβαστείας ό βασιλεuς σιJν τι!) στρατεύμαη 

διελήλυθεν. Έκεισε δε μεμαθηκώς ώς οί Τούρκοι προnεσαν έπi 
Πισιδίαν και Λυκαονίαν έλαύνοντες καi ώς εiς σκοπον άποτει-

20 νόμενοι το Ίκόνιον, wρμησε καi αύτος κατ' ούραν έλαύνειν 

αύτων μέχρι τfjς λεγομένης τού Ήρακλέος κωμοπόλεως. 

'Ενταύθα δε μεμαθηκώς ώς οί Τούρκοι την τού 'Ικονίου πολι

τείαν καταστρεψάμενοι χρονίσαι ταύτη οuκ ό:πεθάρρησαν δε

διάτες την τού βασιλέως κατ' αύτων έπιδίωξιν, ό:πόμοιραν μέν 
25 τινα των ταγμάτων είς I Κιλικίαν έξέπεμψεν ένωθησομένην τψ C 194v 

της Άνηοχείας 11 δουκi τQ Χατατουρί~, ό:νδρi γενναί~ καi πολλα 
έπιδειξαμέν~ τής aρετής αύτού τα I γνωρίσματα πρότερον, προ- Ε 330' 

δεξαμέν~ δε παρα τού βασιλέως είς Μοψουεστίαν ό:παντήσαι ώς 

τάχος καl τοις Τούρκοις έκειθεν παροδεύουσι συμμιξαι πολε-
30 μικως, aτε καi των έν τοις όρεινοις της Σελευκείας κατοικούν

των 'Αρμενίων προδιορισθέντων έν τοις στενωποις τοuς 

3 άλλήλους Ε: άλλήλ C άλλήλων tacite Bekker 10 κατατήξει scripsit Bekker: κατήξει C κα
τατίξει Ε καθέξει coni. Rosenstein 12 ύποζυζ' ων C 13 έξείπεν E•c 16 άρμενικών Ε 19 

ώς εiς Ε et tacite Bekker: ώς εi c σκοπον EPC 28 μοψοεστίαν Ε 29 εκείθε Ε 

[B.l37/138) ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τούρκους καταδραμειν καi κακωσαι κατα το έγχωρούν. Καl γαρ 

την έπάνοδον δείσαντες οί πολέμιοι δια το πυθέσθαι περi τής τού 

βασιλέως έπιδημίας, δια των τfjς Σελευκείας όρων έπορεύθησαν 

καi εic; την τfjς Ταρσοu πεδιάδα κατηκοντίσθησαν. 'Ένθα παρα 

5 των 'Αρμενίων συγκυρηθέντες την λαφυραγωγίαν πaσαν σχεδΟν 

ό:πέβαλον, αύτοi δε διασωθέντες μοχθηρως έπέτεινον τον δρό

μον έφ' ψ διελθείν δι' ολης τfjς Κιλικίας καl εiς τα τοG Χάλεπ 
προσμιξαι ορια. Προεντυχόντες δ' aλλήλοις, Ol τε παρα τού βασι
λέως πεμφθέντες καl ό τfjς Άντιοχείας στρατος μετα τού δηλω-

10 θέντος ήγεμόνος αuτων, έώρωv τοuς έναντίους κατά ηνας 

μετρfους cφιθμοuς προϊόvτας, αύτοι κατα την πόλιν Μοψουε

στίας αuτοίς έφεδρεύοντες. Προέμενοι δΕ: τον καιροv rfjς εiς 

αύτοuς έπιθέσεως, προφάσει τού μη σποράδας οντας αύτοuς δια

σκεδασθfjναι ποιήσωσι και περιμείναντες εως αν έπι παρεμβολής 

15 ό:θροισθωσι, μεγάλης νίκης καi στρατηγίας ό:πέτυχον. Μαθόντες 
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γαρ oi πολέμιοι έξ έαλωκότωv τιvων την εiς Μοψουεστίαν των 
'Ρωμαίων συνάθροισιν, μηδΕ: μικρον Ε:γχρονίσαντες 11 καi διανα

παύσαντεc; έαυτούc;, εic; flν τεθείκασιν έν τfi Βαλτολιβάδι παρεμ

βολην <{:>χοντο, δια της νυκτος I ύπερβάντες το Σαρβανδικον ορος Ε 330' 

20 καi εiς τα τού Χάλεπ έπελάσαντες ορια. Άπρακτησάντων οόν των 
έν Μοψουεστίι;χ: καi μη εύρηκότων τouc; Ε:ναντίους εiς οπερ i)λπι

σαν καταγώγιον, aνία μεν κατέσχε τον βασιλέα πυθόμενον 

< ταuτα). Έπε[ δε κα1 αύτος μικρον aποθεν τfjς έν Σελευκείι;χ: 
Κλαυδιουπόλεως καταστac; περi της των πολεμίων έμεμαθήκει 

25 φυγfjς, όπισθόρμητος γέγονεν εύθuς μεν τfjς βασιλευούσης ώς 

καi τού μετοπώρου προϊόντος κατεπειγόμενοc;, ετερον δε λαον 

εiς τα κατόπιν καταλιπών δια το καi έτέρους Τούρκους καταλη

ίζεσθαι ηΊν pωμαϊκην γην, κατα φατρίας και μοίρας διαιρουμέ

νους καl κατατρέχονται:; καi το προστυχον άφανίζοντας. 

30 Είσιόντος οόν τού βασιλέως έν Κωνσταντινουπόλει έπ' οϊκου 

3 Σελευκείας Ε et scripsit Bekker: σελευκείων C 11 Μοψουεστίας Ε et tacite Bekker: 
μομψουεστίας C 16 Μοψουεστίαν Ε et tacite Bekker: μομψουεστίαν C 18 Βαλτολιβάδι 
scripsi (cf. Skyl. Cont. 138,19): βλατιλιβάδι CE 19 ύπερβάντες bis C 21 Μοψουεστί~ Ε et 
tacite Bekker: μομψουεστίαν C 23 ( ταuτα) addidi 
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καi το λοιπον τού στρατεύματος γέγονε· καi το ετος έτελεύτα 

έκείνο, iνδικτιωνος ένισταμένης όγδόης τού ,ςφοη' ετους, οτε 

καl το μέγιστον ίερον των Βλαχερνων εως έδάφους έπυρπολήθη. 

Έπεl δε το έαρ ύποφαίνεσθαι fiρξατο, έσκέψατο τft βασιλίδι 

5 παρείναι ό βασιλεuς καi την ήγεμονίαν τού στρατού προς την 

έψαν ένi των προεχόντων έμπιστεύσαι 'Ρωμαίων. Προκρίνας οί'Jν 
Μανουηλ πρωτοπρόεδρον τον Κομνηνον καi τQ τού κουροπα

λάτου τιμήσας άξιώματι στρατηγον τού πολέμου καl άρχηγον 

τού στρατεύματος άποδείκνυσι. Το δ' 11 έντεύθεν τα προσάντη καi 
10 δυσχερfj τfi 'Ρωμαίων βασιλείι;χ συνήντησεν. 

Έξιwν ο6ν ό προβεβλημένος είς τούτο, εί και νέος η']ν ήλι-

κίαν έτύγχανεν, aλλά γε πεπλανημένον ούδεν ούδ' άπαγες και 

μειρακιωδες I ένεργων κατεφαίνετο. ΠολUν δε λόγον ποιούμενος Ε 331' 

των είκότων τάς τε δυνάμεις συνηθροίκει και τft Καισαρέων πα-

15 σίρρωμος Ι έπεφοίτησεν, ού μόνον τα τού στρατού καθιστων, c 19sr 

aλλα καi τi'jς εύνομίας προσηκόντως φροντίζων καi τοuς aδι

κούντας των στραηωτων έκτίσει και προστίμοις τfjς aτασθαλίας 

καθυποβάλλων. Πολέμοις δέ τισιν έντυχwν νικηη1ς άναπέφηνε 

και την περi αύτού εύδοξίαν fiδη πλατύνει ν καi μεγαλύνειν διη-
20 γωνίζετο. ΆλΛ ό κρατων ταυτi τα προτερήματα πυνθανόμενος 

εύθυμείν μεν έψκει, ένθυμείσθαι δέ τι παρα η1ν όρωμένην οψιν 

ούκ ε1χέ τις άντειπείν. 'Όμως δ' οί'Jν, ϊνα την τfjς Ίεραπόλεως πο
λιορκίαν aποσοβήσn και η'Jν πιέζουσαν τοuς ενδον σιτοδείαν 

παραμυθήσηται, μοίραν ούκ έλαχίστην τού στρατοπέδου aποτε-

25 μόμενος έκείσε κατα Συρίαν aπελθείν διωρίσατο καi τούτον τον 

τρόπον τfjς έκ τούτων ίσχύος τον στρατηγον άπεστέρησεν. Είς δε 

Σεβάστειαν παραγενομένου τούτου μετα των ύπολελειμμένων 
δυνάμεων και περι το aστυ στρατοπεδεύσαντος, έπi'jλθέ τις 

πληθuς ούννικη πόλεμον τούτψ καi μάχην Cχναρριπίζουσα. Έξιόν-

30 τος δ' αύτού συνέστη μεν καρτερα διαμάχη, 11 φαντασίαν δε 

2 mens. Sept. a. 1069 4 a. 1070 

2 όγδόης Ε: η' C 6 τών om. Ε 12 aλΧ aγε Ε 18 aπέφηνε Ε 24 παραμuθήσεται Ε 
29 οuνικi] E•c 

[Β. 140/141] 

φυγfjς δεδωκότων των έναντίων, οiα τα τούτων μηχανήματα 
και συνθήματα, έπεi διασκεδασθέντες οί 'Ρωμαίοι έδίωκον, ύπο

στροφfjς αίφνιδίου εύθuς γενομένης έκείνων παλίντροπος ή 

συμπλοκη γέγονε και πολλοi μεν έάλωσαν, πλείους δε μαχαί-
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5 ρας εργον γεγόνασι, συνεάλω δε τοίς aλλοις καi αύτος ό τού πο

λέμου την στρατηγίαν I έπέχων. Σuν τοίς aλλοις δε και αύτfjς Ε 331V 

τfjς παρεμβολi'jς παράστασις καi διασκύλευσις γέγονε. Καl εί μη 

το aστυ πλησίον ον τοuς πλείστους διέσωσε, πανστρατι~ έκινδύ

νευσεν crν ή των 'Ρωμαίων ήλικία πaσα, οση προς την ένταύθα 

1 Ο έκστρατείαν συνέδραμε. 

της φήμης δε ταύτης καταλαβούσης τον βασιλέα πολλή τις 

aνία κατέσχε καl αuτον και οσοι τα 'Ρωμαίων φρονούντες έτύγ

χανον. Οuπω δε τα τfjς φήμης παρήκμασε και α6θις έτέρα 
έπfjλθε τοuς Ίούρκους aπαγγέλλουσα την έν Χώναις πολιτείαν 

15 καi αύτον τον περιβόητον έν θαύμασι καl aναθήμασι τού Άρχι

στρατήγου ναον καταλαβείν έν μαχαίρςι: και φόνου μεν aπαντα 

τα έκεiσε πληpωσαι και λύθρο υ, πολλCις δε uβpεις τQ ίεpQ έμπα

ροινηθi'jναι, καl το δη σχετλιώτερον, μη τας τού χάσματος σή

ραγγας, έν ψπερ οί παραρρέοντες ποταμοi έκείσε χωνευόμενοι 
20 δια τής τού Άρχιστρατήγου παλαιaς έπιδημίας καi θεοσημείας 

ώς δια πρανούς aστατοuν το pεuμα καi λίαν εύδρομοuν lfχουσι, 

τοuς καταφυγόντας 11 διατηρfjσαι καi ύπαλύξαι τον κίνδυνον με
λετfjσαι, aλλ οπερ ού γέγονέ ποτε, πλημμυρι;σαι το uδωρ και οiον 
άναρροιβδi'jσαι καi άνερεύξασθαι καl πάντας aρδην τοuς κατα-

25 πεφευγότας κατακλύσαι καi δια ξηρaς ύποβρυχίους ύποποιήσα

σθαι. Ταύτα τοιγαροuν έπιδιηγηθέντα πολλην ένfjκαν την 

aθυμίαν ήμίν ώς έκ θεομηνίας των δεινων έπισυμβαινόντων 

καl μη μόνον των πολεμίων άλλα καi των στοιχείων aντιμαχο

μένων τοίς καθ' ήμaς. Άλλα καi wς έδοκίμαζε μεν καi οiον έσφά-
30 δαζεν ό κρατων διαπεραιωθfjναι μετα των περιόντων αύτQ 

4 [κ]αi Ε 7 καi' non legitur Ε 8 πανστρ[α]τια Ε 17 πληρw Ε 20 θεοσημείας scripsi 

(ν. supra p. 71,2): θεοσημίας CE 22 καi ύπαλύξαι τον κίνδuνον μελετfjσαι om. Ε 24 
aνερεύξασθαι scripsit Bekker: aναρρεύξασθαι C aναρεύξασθαι Ε 25 κατακλύσαι CE: 

κατακλύσαν tacite Bekker 29 wς Ε et tacite Bekker: wς C 
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στρατιωτων και τοίς κατa η1ν έ~αν παραiβοηθησαι κατα το δυ- c 195V 

νατόν. Άiπείργετο δέ τοίς τε συμβούλοις και τfi άγνοί~ τού Ε 332r 

πλήθους των έναντίων και τft παρακοπft των μετa του κουρο

παλάτου δυνάμεων. 'Όθεν και &κων τοίς βασιλείοις έπέμεινεν. 

5 Ήμερων δέ διαγενομένων τινων έτέρα τις φήμη τον βασιλέα 

και το pωμαϊκον άνεκτήσατο. 'Ήν γaρ δη ό των Τούρκων ήγού

μενος και καταπολεμήσας το ήμέτερον στράτευμα και τον στρα

τηγον ύποχείριον ποιησάμενος, δν πολλων ταλάντων πρίασθαι 

οί τού γένους αύτοu παρεσκεύασαν, προσέρχεται τQ βασιλεί 

10 μόνος μετa του στρατηγού φιλων οίκέτης μaλλον είναι του βα
σιλέως η στρατάρχης των Οuννωv γνωρίζεσθαι. Καt ό λόγος εiς 

έργον έκβέβηκεν· έλήλυθε γaρ έχων μεθ' έαυτοι3 τον εiρημένον 

του στρατού προεξάρχοντα και τfi 11 βασιλίδι έπιδεδήμηκε το 
οίκείον πλfiθος καταλιπwν καl ηΊν αύτομολίαν αίρεησάμενος 

15 άπροαίρετον. Καi ή αίτία, οτιπερ ό σουλτάνος, ό της Περσίας 

κρατων, δυσμενως έχων προς τοι3τον ώς άποστάτην, στραηaν 

κατ' αύτοu καl aγελάρχηv άπέστειλεν· JJν τQ φόβι.y κατασεισθεiς 
ούκ aλλως διαδρaναι τον κίνδυνον διεσκόπησεν η τQ προσφυ

γειν τ<{) βασιλε1 των 'Ρωμαίων· δ δη καt κατa νοuν αύτQ προκε-

20 χώρηκεν. 'Υπεδέχθη μέν γaρ και άσινης τ<{) ο'ίκι.y τσι3 διασωθέντος 

παρ' αύτοu κουροπαλάτου προσεδέχθη. Ό δέ βασιλεuς ούκ εUθε

τος αύτQ κατεφάvη, μη κατ' οψιν αιJτον aγαγwv δι' ήμερων οιJκ 

ολίγων. Είτα τfjς συγκλήτου συνάθροισιν μετa της συνήθους 

λαμπροφορίας ποιησάμενος όρ~ τοι3τον έν τQ χρυσοτρικλίνι.y 

25 περi η1ν τού ήλίου έπιτολήν. Τότε δέ πάντες οί συνιόντες και το 

διανοητικον ε'ίτ' οi:)ν αίσθητικον ίσχυρότερον εχοντες έπi μεϊ'ζον 
η1ν φωνην ήραν καi το πάθος έξηραν I ώς το είκός νέος μέν γcφ Ε 332v 

ήν ό φανείς, πυγμαϊ'ος δέ την ήλικίαν σχεδόν, την οψιν Σκύθης 

καi aχαρις, έπειδη καi τούτο το γένος έκ Σκυθων καi τfjς έκείνων 

30 κακοηθείας καi δυσμορφίας κατάγεται. Τιμήσας δέ τούτον ό βα

σιλεuς πρόεδρον καi συμβαλέσθαι τούτον προς την κατa των 

3 παρακοπfj CE: περικοπfj scripsit Martin 6 δτι Ε: δτε C 7 στρατηγον scripsit Martin: 

στρατον CE 11 τών om. Ε 12 μεθ' έαuτοu om. Ε 13 post προεξάρχοντα C add. δς 17 
άχελάρχην C 21 εϋθετον Ε 22 κατεφάνη om. Ε 26 είτοuν Ε 29 έπειδfι scripsit Bekker: 

έπεi δέ C έπειδ' Ε καi' om. Ε 

[Β. 142/143/144] ΙΣΤΟΡΙΑ 

Τούρκων έκστρατείαν ού μικρως οίηθείς, έξ έκείνου διεϊ'πεν 
αύτόν. 

Καi την έν τfi βασιλευούσn παραχειμασίαν τελέσας κατάλο

γον στραηωτων έπεποίητο. και διαπεραιωθεις aρτι 11 του εαρος 

5 ύπανοίγοντος, περi αύτην την ήμέραν της έπισήμου λεγομένης 

'Ορθοδοξίας, έν η φυλοκρινείν τοuς αίρετικοuς άπο των ορθοδό
ξων και aναθέματι καθυποβάλλειν τοuς έτεροδόξους τfi Έκκλη
σί~ νενόμισται, εiς τα των Ήρίων παλάτια κατα το έθος 
προσώρμησε, τfi προ αύτης ήμέρ~ η1ν έτησίαν φιλοτιμίαν, την 

10 λεγομένην pόγαν, τοίς μεγιστaσι τfjς βουλfjς καταθέμενος. 

Διαπεραιουμένου δ' αιJτοu τον Χαλκηδόνιον πορθμον περι

στερά τίς ποθεν ίπταμένη ou πάνυ τι λευκή, προς το μέλαν δέ το 
πλειστον αιJτfjς ύποφαίνουσα, την φέρουσαν τον βασιλέα νηα 

έπήρχετο, i:'ως εiς αιJτον έκε1νον καθεσθεϊ'σα χερσι ταϊ'ς αύτοu 
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15 προσερρύη· κάκεϊ'νος ταύτην τfi βασιλίδι άνέπεμψε, περi αύτa τα 

aνάκτορα της πόλεως, παρα το είωθός, έπιμεινάσn. Τούτο δέ σύμ
βολον έδόκει μελλούσης τιvος Cιττοlβάσεως, OUK iσότητος δε και c 196' 

ομοφωνίας τοις τούτο συμβάλλουσιν έδίδου παράθεσιν, άλΛ οί 

μέν προς το κρεiπον οίδε προς το χειρον την εκβασιν προεσή-

20 μαινον. Ή δέ βασιλις εί και άμφίβολος τQ βασιλεϊ' καli Cισύμβα- Ε 333r 

τος ήν έν τfi προπομπfi καi οίον άμφήριστος εκ ηνων τοϊ'ς 
συνοικοuσιν έπισυμβαινουσων θρύψεων, aλλά γε τfj προς τον 

aνδρα στοργfj καταπονηθεlσα προς τοι3τον είς την έπιοuσαν διε
πεπεραίωτο καi προς ήμέρας ηνaς καρτερήσασα καi τον συντα-

25 κτήριον λόγον καi τρόπον άποσεμνύνασα νόστου τε έμνήσθη 

κάκεϊ'νον είς η1ν έ~αν μετa των είωθότων προπεμπτηρίων άπέ

λυσεν.ΙΙ 
'Έσχεν οόν κάνταίίθα καινόν τινα καi παρα το είθισμένον ή 

τού βασιλέως διαπεραίωσις ορμον· ού γaρ έν ταϊ'ς Πύλαις καi τοϊ'ς 

30 βασιλείοις δόμοις ό βασιλεuς προσωρμίσατο ούδ' έν Νεακώμn, 

5 d. 13 mens. Mart. a. 1071 

6 φιλοκρινείν Ε 13 αύτης CE: αύτης tacite Bekker 23 καταπον[η]θείσα Ε προς 
τούτον om. Ε διεπεπεραίωτο tacite Bekker: διεπεραίωτο CE 29 τοίς Ε et tacite Bekker: ταίς C 
30 Νεακώμn Ε (cf. Skyl. Cont. 142,17): νέαν κώμη C νέων κώμn scripsit Bekker 
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χωρίι.μ τινl χωρητικQ βασιλικfjς δορυφορίας η ύπατείας, &..λΧ είς 
Έλενόπολιν αuτQ το σύνθημα τής aποβάσεως γέγονεν, οπου καl 
ή βασίλειος σκηνη προδιωρίσθη και προεπήγνυτο, Έλενόπολιν 
την προδιατεθείσαν τοίς εuφροσιν έκ τfjς προσηγορίας Έλεεινό-

5 πολιν. Οuδε γcφ αuτο τούτο, το &..ποτών Ήρίων είς Έλενόπολιν 
τον βασιλέα μεθαρμόσασθαι την έψαν &..πόβασιν' οίωνος άγαθος 
τοίς &..κριβοuσιν έδόκει nx πράγματα· και τί γcφ ετι τfjς βασιλείου 
σκηνfjς ίσταμένης κατεαχθεν το ύποστηρίζον αuτην ξύλον πε
σείν ταύτην αίφνηδον παρεσκεύασεν, ώς μη &..π~δειν τQ τού 

10 τόπου όνόματι την τοu βασιλέως έν αuτQ έπισκήνωσιν; ΆλΧ ή 
των νuν aνθρώπων συνήθης αβελτηρία καi καχεξία και ro έν rfj 
δοκούσn πίστει aπιστον καi άσύμβλητον &..νάλγητον καi τοGτο 

καl &..πολυπραγμόνητον ε'ίασε. 
ΠροJΊει τοίνυν ό βασιλεuς καl rfjς έψας &..πωrέρω προήρχετο, 

15 εως είς την τών 'Ανατολικών λεγομένην έπαρχίαν είσέβαλε, I νύν Ε 333v 

μaλλον r]περ το πρότερον φειδωλί~ περi πάv-r:ας τοuς άμφ' 
αurον συνεχόμενος. Έάσας οί'>ν το έπi πεδίων πυροφόρων κατα
σκηνώσαι τQ παραρρέοντι ταuτα ποταμQ προτιθεμένων, 11 πρός 
τι aναντες καl τραχu χωρίον η1ν ίδίαν καrασκήνωσιν έποιήσατο 

20 δωματίοις έπιστέγοις έπιγαννύμενος καl φεύγων την έκ τfjς σκη

νοπηγίας ένσκήνωσιν. 'Ένθα δή τι καi συνέβη τών προτέρων οuκ 
Ε'λαπον εiς κακοδαιμονίας οiώνισμα. Πuρ γάρ ποθεν ένεχθεν 
τοuς δόμους έκείνους έν οiς ό βασιλεuς έγκατψκιστο, μετα πολ
λής τfjς ήχfjς έξαφθεν κατενέμετο. Καi πολλοi μέν συνέδραμαν 

25 είς την αύτού κατάσβεσιν καi άπόπαυσιν, όλίγον δέ τι τοίς βασι
λικοίς παρεβοήθησαν πράγμασιν· οί γαρ τού βασιλέως ί'πποι, οσοι 
τα πρώτα τών aλλων έκέκτηντο, καi τα τών οπλων τιμιώτερα 
καi χαλινοi καi όχήματα βρώσις όμοu τού πυρος γεγόνασι καl κα-

6 οίωνος άγαθος: ν. supra p. 10,21 17 έπi πεδίων πυροφόρων: cf. Hom., Ι!. 21,602: iιος ό 
τον πεδίοιο διώκετο πυροφόροιο 

4 προδιατεθε'ίσαν scήpsit Bekker: προδιαιτηθε'ίσαν CE το'ίς om. Ε 6 οίωνος Ε: ό οiωνος C 

7 καί τι coni. Polemis 12 δοκοuσι Ε 14 άπωτέρω scripsi: άποτέρω CE 16 είπερ Ε 18 παραρ
ρέοντι Ε: περφρέοντι C προτιθεμένων Ε: προστιθεμένων C 22 κακ[ ο )δαιμονίας Ε ένεχθέν CE 

(cf. Skyl. Cont. 143,4): έναχθέν tacite Bekker 

{Β. 145/146] ΙΣΤΟΡΙΑ 

τάποσις μόλις δ' οί'>ν ήδυνήθησάν τινα των aλλων &..ποφυγείν 
την τοu πυρος έρωήν. 'Έτεροι δετών ί'ππων καl ήμιόνων ήμί

φλεκτοι γεγονότες έβάδιζον έν τfj στρατιζi οuδεν λυσιτελούν 

παρεχόμενοι, μαρτυρίαν δε διεμφαίνοντες της έν τοίς βασιλεί-

5 οις προσγενομένης κακότητος και τfjς συμβολικfjς έν aπασι δια

θέσεως. 
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Άλλα I ταGτα μέν ϋστερον το άποτέλεσμα συνεπέραινεν. Ό δε c 196v 

βασιλεuς διαπεραιωθεlς τον Σαγγάρην ποταμον δια τής τοG Ζόμπου 

καλουμένης γεφύρας r]ρξατο τας ύπολειπομένας συναθροίζειν 

10 δυνάμεις iΊσαν γαρ οί τfjς στρατιaς διεσκεδασμένοι κατα λόφους 
καi σήραγγας I καl κρησφύγετά τινα καl aντρα δια τfιν προδεδη- Ε 334r 

λωμένην τών βαρβάρων έπίτασιν. Καταλέξας δ' οuν οσους αuτQ 
βουλομένι.μ ένfjν, πλείστους δ' 11 &..ποπεμψάμενος, της εiς τα 
πρόσω πορείας εuθυμότερον ε'ίχετο διαφόρως &..ποξενών έαυτον 

15 τού στρατού είς τας οίκείας έπαύλεις καi κτημάτων έπιδείξεις 

οίκείων καi πολυτελεστέρων οίκοδομών διατάξεις. Διαπεραιω

θέντος οuν τοG στρατοί) τον 'Άλυν λεγόμενον ποταμον αuτος ou 
συνδιεπεραιώθη τηνικαuτα αuτQ, άλΧ είς νεοπαγες φρούριον έκ 

προστάξεως αuτοu συνοικοδομηθέν έπιμείνας έκείσέ τινας ημέ-

20 ρας διέτριψεν. Εiτα διαπεραιωθεlς καi αuτος κaν τfj rou Χαρ
σιανού έπαρχίι;ι την διαίρεσιν έκ τού στρατού είς κτήσεις οίκείας 

συνδιεγράψατο· καi το aπ' έκείνου άδιαίρετος iΊν η'j Καισαρέων 
μη προσμίξας το σύνολον, εως είς τfιν λεγομένην Κρύαν Πηγi)ν 

ένηυλίσατο. 'Έση γαρ ό τόπος οuδενος τών χρηστών το παράπαν 

25 aπολειπόμενος, τό τε γό:ρ ϋδωρ διειδές aμα καi πότιμον καi ψυ

χρότατον, δένδρα τε συνηρεφfj μετό: δαψιλούς τfjς πόας έκτρέ

φων καi ξυλίσασθαι εuπορος, παντοίοις τε pόδοις κατάκομος καi 

κρινωνιαίς, λόφοις τε ήρέμα προς έαυτοuς &..νάγουσιν εUθετος, 

καi οiον είπείν &..στυκώμη καi &..γρόπολις διό: τfjς συμμιγούς πο-
30 ριμότητος γνωριζόμενος. Έκείσε δ' ό βασιλεuς ήμέρας τινό:ς 

στρατοπεδευσάμενος, ώς εiδε την χώραν aφειδώς κατακειρομέ-

3 λυσιτελοuν CE: λυσιτελες tacite Bekker 5 συμβουλικfjς Ε 8 Σαγγάρην tacite Bekker: 

σαγκάρην CE 19 έκε'ίσε Ε: έκε'ίθεν C 22 το seclusit Martin 24 χρηστον Ε 25 ycφ Ε: το C 

et seclusit Bekker 26 έκτρέφων scripsi: έκτρέφον CE 29 πορψότητος (cf. Skyl. Cont. 

143,26) coni. Bekker: πορψόττ C προϊμόττ Ε 
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νην έκ των στρατιωτων καi μάλλον έκ του μισθοφορικοί) καi 

άλλογενοΟς, καi &παν λήιον έξώρως I άποτεμνόμενον καi τοίς Ε 334v 

βοσκήμασι λαφυραγωγούμενον, δηχθεiς ηΊν ψυχην άπηνέστε-

ρον προσηνέχθη τισi των 11 Νεμίτζων λεγομένων, οϋς ό παλαιος 

5 λόγος Σαυρομάτας καi αύτοuς έγίνωσκεν. 'Αλλ' οϊ γε θράσει καi 

θυμ<{) ζέοντες καi άπονοίζ" βαρβαρικft προς έκδίκησιν των ίδίων 

iταμως διανέστησαν καi των ϊππων περi την των άρίστων έπι

βάντες wραν τής τοίί βασιλέως σκηνής καi αύτοΟ βασιλέως κα

τεξαναστήναι συνέθεντο. Γνωσθείσης δε τής αύτων έπιθέσεως, 

10 βοή τε περi το στρατόπεδον γέγονε καi ταχu διαβοηθέντος του 

πράγματος συνέστη μεν ό βασιλεuς καi διηυτρεπίσθη τcχ προς τον 

πόλεμον, έπιβας δε του ϊππου καi την στρατιαν ώς εiς μάχην συν

αρμοσάμενος κατέπληξε τοuς iδιοξένους εiς το πεδίον εuσυντά

κτως γενόμενος καi ύποσπόνδους αuτοuς ποιησάμενος την 

15 έσχάτην τούτοις χώραν έκ τής σωματοφυλακίας καi τfjς πρώην 

έγγύτητος άπενείματο, έν τούτt.9 καi μόνt.9 το πρόστιμον αύτοίς 

τοίί τοιούτου έγκλήματος έγκαταθέμενος. 

'Εκείθεν δ' είς Σεβάστειαν καi τα πρόσω κεχωρηκώς άπήει την 

των Ίβήρων καταλαβείν έπειγόμενος, οτε καi δύο άτραπων έκ 

20 Σεβαστείας διαιρουμένων καi εiς το θέμα Κολωνείας συνα

γουσων την έν άριστερζi πορευθfjναι θελήσας ό βασιλεuς πολλων 

πτωμάτων θέαν άνθρωπίνων προσέλαβεν. Έν έκείνt.9 γcφ τψ 

τόπt.9 συνέστη τ<{) παρελθόνη έ:τει ό πόλεμος τοίς τε 'Ρωμαίοις 

καi τοίς Τούρκοις στρατηγοuντος Μανουηλ κουροπαλάτου του 

25 Κομνηνοί), καi I το pωμαϊκον ήττήθη 11 στρατόπεδον. Έφάνη δε c 197' 

καi τοuτο τοίς στρατοlπεδευομένοις ούκ εuθετον θέαμα. Ε 335r 

Διελθών οδν ήμέραν έξ ήμέρας την προκειμένην όδΟν κατέ-
λαβε την Θεοδοσιούπολιν, έπi μεν τψ προ τοu χρόνt.9 παραμελη

θείσαν καi άοίκητον γενομένην δια το έν τft πολιτεί9" τοu 'Άρτζη 

30 πλησίον ouσn καi έν καλ<{) τfjς θέσεως όρωμένn μεταθέσθαι τοuς 

άνθρώπους την οϊκησιν καi μεγάλην έγκαταστήσαι χωρόπολιν 

καi παντοίων ώνίων, οσα Περσική τε καi 'Ινδικη καi ή λοιπη 

6 Θυμψ ζέοντες: ν. supra p. 17,16 

7 τών άρίστων (cf. Aesch., fr. 182) CE: τοίί άριστάν prop. Bekker 22 προσέβαλεν scripsit 
Martin 27 ή μέραν: ή μέρας Ε 28 Θεοδοσιούπολιν scripsit Martin: Θεοδοσίου πόλιν C Θεο
δωσιούπολιν Ε 

[Β. 148/149] ΙΣΤΟΡΙΑ 

'Ασία φέρει, πλήθος ούκ εuαρίθμητον φέρουσαν, προ ολίγων δε 

χρόνων άνοικοδομηθείσαν καi κατοχυρωθείσαν, την Θεοδοσι

ούπολιν λέγω, τάφρt.9 καi τείχεσι δια την των Τούρκων έκ του 

άνελπίστου γειτνίασιν, δι' ί::ιν έξ έπιδρομής ή πολιτεία τοίί 'Άρτζη 
5 παμπληθεi την σφαγην προϋπέμεινε καi την &λωσιν. Έκείσε τοί

νυν έπιμείνας ό βασιλεuς ούκ ολίγας ήμέρας διεκηρυκεύσατο 

πάσι διμήνου τροφαίς έφοδιασθήναι, ώς δια χώρας άοικήτου καi 

καταπεπατημένης τοίς έ:θνεσι διαπορεύεσθαι μέλλουσι. Πάντων 

δε το προσταχθεν δι' έπιμελείας ποιησαμένων προαπέστειλε μεν 

10 ό βασιλεuς έκ τοίί μισθοφορικοi3 Σκύθας εiς τοi3 Χλίατ προνομήν 

τε και διασκύλευσιν, τοστο καi πρότερον ποιησάμενος, έπαπέ

στειλε δε καi Γερμανούς, τοuς λεγομένους Φράγγους, μετά ηνος 

ήγουμένου τούτων, άνδρος εύσθενοuς κατα χεiρα· 'Ρουσέλιος 

τούτψ το ονομα. 'Εκείνος δε μετα τfjς λοιπfjς στρατιάς 11 κατόπιν 

15 έλαύνων ού προέθετο συμμίξαι τοίς προαποσταλείσι καi τψ 

Χλίατ προσβαλείν· άλλ' έπείπερ έ:φθη κατα το παρελθΌν έ:τος χει

ρώσασθαι pωμαϊκην πόλιν, Μαντζικίερτ λεγομένην, ό των Περ-
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σων άρχηγός, σουλτάνον οίδε τοuτον ή έκείνωv καλείν I φωνή, Ε 335v 

καi φύλακας έγκαταστfjσαι Τούρκους ίκανοuς μετα καi Διλι-

20 μιτων, διέγνω λοιπον ό βασιλεuς πρότερον είς το aστυ τοuτο πα

ραβαλείν καi άναρρύσασθαι καi τft 'Ρωμαίων άποκαταστήσαι καi 

οuτω τοiς άλλοτρίοις προσεπιβαλείν, i]τοι τψ Χλίατ, μη έκ πολ

λοu συγκειμένψ τψ διαστήματι. Καταφρονήσας οδν των καστρο
φυλακούντων έν τψ Μαντζικίερτ πολεμίων ώς οuχ ίκανων 

25 ύποστήναι τfιν τούτου έ:φοδον, καi έτέραν μοίραν άποτεμόμενος 

πλείστην τοi3 στρατοί) ένi των έπισήμων έγχειρίζει την στρατη

γίαν αύτοu, Ίωσηφ μαγίστρψ τ<{) Τραχανειώτn, προσεπιδοuς 

αuτψ καi στΊφος πεζων ούκ εuκαταφρόνητον. "Ήν δε το έγχειρι

σθεν έκείνψ στρατιωτικον το εκκριτόν τε καi δυσμαχώτατον 

30 κάν ταίς συμπλοκαίς καi τοίς aλλοις πολέμοις προκινδυνεuον 

2 άνοι[κο]δομηΘε'ίσαν Ε κατοχυρωΘε'ίσαν tacite Bekker: κατωχυρωΘε'ίσαν CE Θεο

δοσιο[ύ]πολιν Ε: Θεοδοσίου πόλιν C 5 προϋπέμεινε tacite Bekker: προυπέμεινε CE 15 

προέΘετο scripsit Bekker: προσέΘετο CE 17 Μαντζικίερτ Ε: Μανζικίερτ C 19 Διλιμιτών CE: Δι
λιμνιτών scripsit Martin (cf. Scylitzes 449,81) 24 μανζικίερτ Ε 25 τούτων Ε 29 έκκριτον C 
(cf. Skyl. Cont. 144,21): ryκριτον Ε 
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και προμαχόμενον και εiς πλήθος πολu προέχον των ύποκρα

τηθέντων τQ βασιλεί. και γcφ έν ταίς προηγησαμέναις μάχαις 

ού τοσαύτη περιέστη τοίς 'Ρωμαίοις άνάγκη μετα τού βασιλέως, 

ωστε και ηΊν αuτοu μοιραν, το λεγόμενον συνήθως άλλάyιον, 

5 διακινδυνεύσω και πόλεμον άγωνίσασθαι, άλλα προαρπαζόντων 

πΊν νίκην των λοιπων άλλαγίων εμενον οί τQ βασιλεί 11 περιαρ
τώμενοι λόχοι πολεμικών άγωνισμάτων έκτος καl τρόπον τινα 

της έναγωνίοu μάχης έπιλελησμένοι και συμπλοκής. 

Και ό μεν Τραχανειώτης τοuς έπιλέκτοuς:ώς προδιείληπται, 
10 προσλαβόμενος, I aρας έκείθεν τfjς έπι το Χλίατ φερούσης c 197v 

Υ]πτετο παραβοηθήσων τοις προαποσταλεισι Σκύθαις καil Φράγ- Ε 336' 

γοις, άπήγγελτο γαρ μετα πλήθους μυριάνδρου τοuς έναντίοuς 

αύτοίς έπιφέρεσθαι, και aμα σuντηρήσων έκτος τού aστεος τοuς 

καρπούς, 'ίνα μη διαρπαγέντες ύπο τwν ενδον Χλιατηνwν και 

15 συγκομισθέντες σπάνιν παράσχωσι τQ στρατQ, μεταθεμένοu τού 

βασιλέως έκείσε καl χρονίζοντος έπl rωλιορκίςί τού aστεος, καl 

διπλοσς τούτοις ό πόλεμος περιρρε!, το μΕ:ν έκ των έναντίων το 

δΕ: άπο τού λιμοu. Τούτο γαρ ό βασιλεuς διασκοπήσας τον στρατον 

διεχώρισεν έλπίζων ταχέως το Μαντζικίερτ, οπερ και γέγονε, 

20 παραστήσασθαι, δι' ολίγου δε καταστfjσαι τα έπ' αύτQ και οϋτω 

τοις οiκείοις παλινοστfjσαι, εi δέ τις καi πόλεμος αύτοίς έξ άπρο

όπτοu συνεπιστfl, δια ταχυδρόμων μετακαλέσασθαι τοuς οiκεί

ους μεγάλψ διαστήματι μη άπέχοντας. Άπεκομίζετο γαρ αύτQ 

παρα των σκοπών προς πΊν Περσίδα τον σουλτάνον έπείγεσθαι 

25 και κατα τούτον τον λόγον ή διαίρεσις αύτQ τού στρατού και ούκ 

aλογος γέγονε καί γε ην ούκ aπο λογισμού στρατηγικού το 
έννόημα, εi μη πεπρωμένη τις, μάλλον δε θείος χόλος η λόγος 

άπόρρητος, την εκβασιν είς το έναντίον έπέστησε και προς η) 

τέλει 11 των εργων καi τfl έκείθεν άπαναχωρήσει και αύθημέρψ 

6 άλλαγίων CE: seclusit Bekker 8 έπιλελεισμένοι Ε 9 Τραχανιώτης C 11 περι-
βοηθήσων Ε 14 χλ1ατινwν C 17 περιρρέn? Bekker 19 μανζικίερτ Ε 20 παραστήσασθαι c 
(cf. Skyl. Cont. 144,26): παραστήσεσθαι Ε οϋτως C 26 aπο Ε (cf. Skyl. Cont. 145,3): άπο C 
27 χόλος η Ε (cf. Skyl. Cont. 145,4) et prop. Rδckl: λόχος η C et seclusit Bekker 28 έπέστησε CE: 
περιέστησε prop. Bekker 29 αύθημέρ(j) Ε: αύθημερώσει C αύθημερον ώσεi prop. Bekker 
αύθημερινfί ένώσει (cf. Skyl. Cont. 145,5) prop. Rδckl 

[Β. 151/152] ΙΣΤΟΡΙΑ 

προσμίξει τού διαιρεθέντος στρατού προκατέλαβεν ό σουλτάνος 
άκηρuκτεl καi τα δοκηθέντα τελεσθfjναι διεκωλύθησαν. Οίδε 
πολλοί, άγνοούντες το τfjς διαιρέσεως α'ίτιον, μwμον έκείνψ 

προσάπτουσιν ώς ο6κ εiς δέον ποιησαμένψ τον τού στρατού δια-
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5 μερισμόν, της δε ύπερ ήμaς αίτίας ούδεlμίαν εννοιαν κατα φρένα Ε 336V 

καi κατα θuμον έντιθέασι. 

Παραβαλών δ' ό βασιλεuς εiς το Μαντζικίερτ ηΊν μεν παρεμ

βολην μετα της ολης παρασκεufjς άγχού που τεθfjναι καl χάρακα 

θείναι κατα το εiθισμένον παρεκελεύσατο, αύτος δε το εκκριτον 

1 ο άναλαβών τού στρατού περιήλθε το aστu κατασκοπwν οπηπερ 

εuχερΕ:ς τας προσβολCχς κατa τού τείχους ποιήσασθαι καl τας έλε

πόλεις προσαγαγείν. Ε1χε γαρ ταύτας έκ παρασκευής ξύλοις παν

τοίοις και μεγίστοις κατωργανωμένας καl φερομένας δι' άμαξwν 

των χιλίων μη άποδεουσwν. 'Ήλαuνε δΕ: καl των aλλων βοσκη-

15 μάτων εiς δαπάνην τού στρατοΟ μυριομέτροuς άγέλας. των δε 
πολεμίων ενδον άλαλαζόντων το ένυάλιον και τα ξίφη παραγυ

μνούντων καl οπλοις έκηβόλοις χρωμένων, μπα τής άσπίδος ό 

βασιλεuς περιιππεύσας το τείχος έπανijλθεν είς την παρεμβολήν. 
Ol δε πεζοι των Άρμενίων προσβαλόντες τQ Ε:κτος τfjς aκροπό-

20 λεως τείχει και πολλας προσβολας ποιησάμενοι αuτοβοεi 
αίροΟσιν αύτό, τού 11 ήλίου προς δυσμας άποτρέχοντος. Ήσθέντος 

δε του βασιλέως τQ γεγονότι, κατέλαβαν aπο των εναντίων καi 

πρέσβεις συμπαθείας τυχε!ν έξαιτούμενοι και των iδίων πρα

γμάτων συγχώρησιν και τοιαύταις όμολογίαις παραδούναι την 
25 πόλιν τQ βασιλεί. Σuνθέμενος δε προς τούτο καi τοuς πρέσβεις 

δώροις τιμήσας άπέστειλε τον παραληψόμενον αύτίκα το κά

στρον. Οί δ' ενδον φρουραν έν τοιούτψ I καιρQ είσδέξασθαι μη c 198' 

2 τα δοκηθέντα τελεσθfjναι διεκωλύθησαν: cf. Eur., Andr. 1286: καi τα δοκηθέντ' ούκ 
έτελέσθη 5/6 κατα φρένα καi κατα θυμον: cf. Hom., !I. 1, 193: ijoς ό ταuθ' wρμαινε κατα 
φρένα και κατα θυμον 16 άλαλαζόντων το ένυάλιον: ν. supra p. 17,8/9 20/21 αύτοβοεi 

αίροuσιν αύτό: ν. supra p. 21,6/7 

1 προσμίξει seclusit Rδckl 2 άκηρuκτεi CE: άκηρυκτi tacite Bekker 7 Μαντζικίερτ 
scripsit Martin: μανζικίερτ CE 8/9 τεθfjναι καi χάρακα θεϊ'ναι scripsi: τεθεϊ'ναι (τεθfjναι Ε) 
καi χάρακα θfjναι CE θεϊ'ναι καi χάρακα θεϊ'ναι scripsit Bekker τεθfjναι καi χαρακωθfjναι prop. 
Bekker 13 κατωγανωμένας Ε 
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καταδεξάμενοι, ί'να μη κακόν η δια τής νυκτος τοΙς έναντίοις 

έπιτεχθfi, εδοξαν ήλογηκέναι I καl καταψεύσασθαι των σπονδων. Ε 337' 

Δια τούτο καl ταχu σαλπίσας ό βασιλεuς το πολεμικον έξήλθε 

πανστραη~ τής παρεμβολής καl τοΙς τείχεσι προσεπέλασε. Κα-

5 ταπλαγέντες δε οί Τούρκοι καl προς άπολογίας τραπόμενοι καi 

πλείονα πίστιν τής έαυτων άπολυτρώσεως αίτησάμενοι καl λα

βόντες έξίασι μεν έκ της πόλεως μετa της οίκείας άποσκευης 

καl τψ βασιλεί γόνυ κλίνουσιν, ou κεναις δε χερσiν άλλα πάντες 
ξιφήρεις καi τψ βασιλεί γυμνψ πανοπλίας οί πλείονες προσεγγί-

1 ο ζοντες οτε δη αuτος συμπαρwν OUK έπnνεσα την τού βασιλέως 

άπλότητα, μέσον θανατούvτων ανδρων καl τόλμn καl απονοίςχ 

συζώντων έαυτον &θωράκιστον καταμίξαvτα. 

'Έτερον δέη σuνηνέχθη ζfjλον μεν τοv βασιλέως δικαιοσύ

νης φαντάζον, aμετρον δε η1ν ημωρίαν και OUK εuσεβfj σuvηθέ-

15 μεν ον. Έγκληθεiς γάρ τις των στρατιωτων ώς 11 όνίσκον 

τουρκικοv ύφελόμενος, παρήχθη μεν κατ' οψιν τψ βασιλεl δεδε

μένος, τιμωρία δ' έψηφίσθη του άμαρτήματος ύπερφέροuσα· οιJ 

γaρ έν χρήμασιν ή ζημία διώριστο άλΛ έν pινος έκτομfi. Πολλa 

δε παρακαλέσαντος του άνθρι~που καl πάντα τα έαuτοv προεμέ-

20 νου καi προβαλλομένου μεσίην τijν πάνσεπτον είκόνα τής παν

υμνήτου δεσποίνης Θεοτόκου τής Βλαχερνιτίσσης, f]τις είώθει 

τοίς πιστοίς βασιλεϋσιν έν έκστρατείαις ώς άπροσμάχητον οπλον 

συνεκστρατεύεσθαι, οuκ εiσήει οiκτος τψ βασιλεί, άλλ' οιJδ' 
αίδwς τής έκ τού θείου είκονίσματος άσυλίας. Όρωντος δ' αuτού 

25 καi πάντων, καi αuτής τής είκόνος βασταζομένης, άπετμήθη I 
τι'Jν pίνα ό δείλαιος κράξας μεγάλα καl στενάξας το βύθιον. Τότε Ε 337V 

δη τότε μεγάλην ήμίν εσεσθαι τijν έκ τοϋ θείου νέμεσιν προωτ
τεuσάμην αuτός. 

Άντεισαγαγwν δε είς το &στυ πλήθος pωμαϊκον καi στρα-

30 τηγον έπιστήσας έπανήλθεν είς η1ν παρεμβολfιν παιάνοις καi 

8 γόνυ κλίνουσιν CE (cf. infra p. 240,23): γονυκλινοϋσιν tacite Bekker γόνου κλίνουσιν 
Martin ού κεναίς C: ούκ έναίς Ε 10 οτε tacite Bekker: δη C οτ Ε δ τι coni. Martin δi] C: 
δε Ε 11 θανατούντων CE: θανατώντων scripsit Bekker 12 καταμίξαντα CE: καταμίξαντος 
scripsit Bekker 20 μεσίτιν prop. Bekker: μεσίτιν Ε μεσίτην C 23 εiσήει Epc 27 προωττεu
σάμην CE: προωπτευσάμην prop. Bekker 

{Β.153/154] ΙΣΤΟΡΙΑ 

εuφημίαις καi νικητικοlς έπιφωνήμασι σεμνυνόμενος. Tfi δ' 
έπαύριον, μέλλοντος αuτού συνθήμασιν έγγράφοις καl δαπάνn 
των €νδον κατοχυρωσαι το φρούριον καi αuτίκα προς το Χλίατ 
Cιναδραμείν, φήμη ης έπεφοίτησε πολεμίους ποθεν έπιτεθήναι 

5 τοίς είς τfιν λείαν έξιούσι στρατιωτων ύπηρέταις προσαπαγγέλ
λουσα καi διαταράττειν καi κατατρύχειν αuτούς. Φθανούσης δε 
τfιν έτέραν έτέρας, <9ήθη ό βασιλεuς 11 ήγεμόνα τού σουλτάνου 
η να μετά ηνος μερικής δυνάμεως έπιστηναι καi διακλονεlν τοuς 

σποράδας τής pωμαϊκής ύπηρεσίας. Καi ό::πέστειλεν έπi τψ τού-
1 Ο τους άποκρούσασθαι Νικηφόρον μάγιστρον τον Βρυέννιον μετa 

τfjς Cιρκούσης δυνάμεως δς καl κατα μέτωπον στaς ακροβολι

σμούς ην ας καl ίππομαχίας ούκ ό::κριβείς, κατ' όλίγους γaρ ό::λλή

λοις συνέπιπταν, έποιείτο. Έν δε τfj ό::στάτψ ταύτn περιφορ~, των 

Τούρκων έκηβόλων οντων, πολλοi των 'Ρωμαίων έτραυματί-
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15 σθησαν, επεσον δε καi ετεροι (pωlμαλεώτεροι γαρ των &λλων, c 198V 

clJν πείραν έλάβομεν, Τούρκων καi θρασύτερον προσρηγνύμενοι 

καl Cιγχεμάχοις (οπλοις) τοις έπερχομένοις Cιντικαθίσταντο ), itως 
ό δηλωθεiς στρατηγος φόβψ κατασεισθεiς δύναμιν έτέραν παρa 
τοϋ βασιλέως έζήτησεv. Ό δε καταγνοuς αuτοu δειλίαν, i]γνόει 

20 γcφ το Cιληθές, προσέθετα μεν οuδέν, έκκλησίαν δε I συστησάμε- Ε 338' 

νος έδημηγόρησε τα περi τού πολέμου παρα το εiωθός, ηψατο δε 
καi τραχuτέρων pημάτων. Έν δε τψ μέσψ τijν έπιφώνησιν ό ίε-

ρεuς τοv Εuαγγελίου έσήμανε. Περi ou €θεντό ηνες έν ταίς καρ-
δίαις ώς εσται τa έπ' αύτψ λαληθησόμενα των επικειμένων 

25 πραγμάτων έπίβασις. Ei δε τούτων καi αύτος μέρος έγεγόνειν, 
ούκ ό::ναγκαlον είπεlν. Εiχε δε το Εuαγγέλιον, ί'να τaλλα παρω, 
τό «εi έμε έδίωξαν, καi ύμaς διώξουσιν· εί τον λόγον μου έτήρη

σαν, καi τον ύμέτερον τηρήσουσιν. Άλλa ταύτα πάντα ποιήσου-

27sqq. ]oh. 15,20-16,2 

1 εύφημίοις Ε σεμν[u]νόμενος Ε 4 έπιτεθfjναι ΕΡ' et tacite Bekker: έπιτεθείναι C 5 
τοϊς C: αύτοίς Ε έξιοϋσι ΕΡ' προαπαγγέλλουσα Ε 17 (δπλοις) addidi (cf. supra p. 12,4 et 
Skyl. Cont. 145,20) έπερχομένου Ε aντικαθίσταντο Ε (cf. Skyl. Cont.145,20): aντικαθίσταν
ται C 25 έπίβασιν Ε aπόβασις prop. Bekker 
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σιν ύμίν, οτι ούκ οΥδασι 11 τον πέμψαντά με, aλλ' Ε'ρχεται ωρα ϊνα 
πας ό aποκτείνας ύμας δόξη λατρείαν προσφέρειν τψ Θεψ». 

Εύθuς οδν aγωνιαν οί τουτο προσημηνάμενοι κατηρξάμεθα καi 
aψευδές ε1ναι το λαληθέν έπi τfjς σημειώσεως διεγνώκειμεν. Ζέ-

5 οντος δέ τοu πολέμου έπαπέστειλεν ό βασιλεuς και τον μάγι

στρον Βασιλάκην καi κατεπάνω Θεοδοσιουπόλεως μετά τινων 

έγχωρίων στρατιωτών, ώς τών λοιπών δντων μετα του Τραχα

νειώτου είς το Χλίατ. Προστεθεiς οuν τψ Βρυεννίιμ μέχρι τινος 
τοuς άκροβολισμοuς καi αuτος ύπεδέχετο. Συνθεμένων δέ τών 

10 στρατιωτών κατόπιν αuτοu aκολουθείν, πρωταγωνιστείν αuτος 

καθυπέσχετο· κα! εύθuς έξορμήσας, νώτα δεδωκότων τών 

έναντίων, έδίωκε. Συνακολουθήσας δ' αύτQ μετ α το Ο πλήθους ό 

Βρυέννιος, εΊτα τοuς pυτfjρας έκ συνθήματος έν aγνοί~ τοu Βα
σιλακίου άνέχειν τοuς άμφ' αύτον προτρεψάμενος, άφfjκεν 

15 αuτον μετα τών πειθομένων τούτιμ καi μόνον άκρατώς διώκειν 

έπi πολύ. Έπεi δέ τψ χάρακι τών έναντίων προσέμιξε, διαπαρέν-

τος το Ο ϊππου προ/σέσχε τfl γfl βάρος τών οπλων έπιφερόμενος Ε 338' 

διο καi περιχυθέντες αuτον οί πολέμιοι ζωγρί~ λαμβάνουσι. 

Καταλαβούσης δε ταύτης τfjς άγγελίας τον βασιλέα καi τον 

20 στρατόν, δειλία καi κινδύνων έλπiς τοίς 'Ρωμαίοις έπέσκηψεν, 

έπε!. και οί τραυματίαι φοράδην άγόμενοι καi ταίς 11 έκ τών 

πληγών όδύναις tπιστενάζοντες ήσαν. Άναγκασθεiς δ' ό βασι
λεuς έξfjλθε μετα τού λοιπού πλήθους είς η1ν τών πραττομένων 

θέαν, ί6στε καi εΥ τις αuτψ έπίοι πόλεμος, aγωνίσασθαι. Μέχρι δ' 

25 έσπέρας έπί τινων λόφων έστwς ύψηλών, έπείπερ οuκ εΊ:δέ τινα 
τον aντικαταστησόμενον, οί γαρ Τούρκοι πονηρί~ καi έπινοί~ 

βαθυτάτη συζώντες δια μηχανών το παν κατορθούσι καi συ

στολών άπηγκωνισμένων, ύπέστρεψεν είς η1ν παρεμβολήν, 

aρτι του ήλίου το ύπέρ γfjν ήμισφαίριον aπολείποντος. Οί δf. 

30 Τοuρκοι ί6σπερ aπο μηχανfjς κατόπιν περιχυθέντες τοίς έκτος 

18 ζωγρίςι λαμβάνουσι: ν. supra p. 28,11 30 άπο μηχανfjς: cf. Ps. Demosth. 40,59: 

Τιμοκράτης δέ μόνος wσπερ άπο μηχανfjς 

10 αuτοu C: αuτώ Ε 14-16 άφfjκεν ... έπl πολύ om. Ε 18 ζωγρεία Ε 24 wστε καl 
scripsi: καl wστε CE έπίοι tacite Bekker: έπίει CE 

[8.156/157] ΙΣΤΟΡΙΑ 

τfjς παρεμβολfjς Σκύθαις καi τοίς πωλούσι τα wνια pαγδαίως 

προσέβαλαν, ύλακαίς άσήμοις καi τόξου βολαίς καi περιιππεύ

σεσι φόβον ού μικρον καi κίνδυνον αύτοίς έπιφέροντες. 'Όθεν 

καi ήναγκάσθησαν οί η1ν Ε'φοδον ύφιστάμενοι έντος γενέσθαι 
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5 του χάρακος. Άθρόοι τοίνυν aλλος I κατ' aλλον wς aπο διωγμοu c 199' 

την εΥσοδον βιαζόμενοι μεγάλης ταραχής τοuς Ε'νδον έπλήρω-

σαν οίο μένους καi τοuς έναντίους συνεισπεσείν καi πασαν όμου 

την παρεμβολijν μετ α τfjς ολης aποσκευής γενέσθαι άλώσιμον. 

Νuξ γαρ aσέληνος iΊν καi διάκρισις ούκ ilν τών φευγόντων I η Ε 339' 

10 τών διωκόντων καi τίνες τfjς έναντίας μοίρας εiσί· το γαρ τών 

Σκυθών μισθοφοpικόν, έμφεpές κατα πάντα τοίς Τούρκοις ον, 

aμφίβολον έποίει το νύν έπικείμενον. Τότε δη τότε καi φόβος 

έξαίσιος καi λόγος άπαίσιος καi βοη συμμιγης 11 καi aσημος κρό

τος καi πάντα μεστα θορύβων καi κινδύνων έδείκνυτο καi πας 

15 τις θανείν έπεθύμει μαλλον η τοιουτον ίδείν καιρόν· καi το μη 

κατιδείν ώς εύτυχές ένομίζετο καi τοuς μη τοιούτον ίδόντας ώς 

εύτυχε1ς έμακάριζεν. 

Άλλ' έν τούτιμ πάθους τών 'Ρωμαίων οντων, ούκ ήδυνήθη

σαν οί πολέμιοι έντος τοu χάρακος είσπεσετν εύλαβούμενοι καi 

20 οuτοι το άπρόσφοpον του καιρού καi τας κοινας έννοίας είς έαυ
τοuς έμπλέκοντες. Ού μην γεγόνασιν όπισθόρμητοι, άλλα καi δι' 

ολης νυκτος περιηχούντες iΊσαν έκτος δρόμοις καi περιδρόμοις 
την 'Ρωμαίων παρεμβολην τόξοις καi σκυλμοίς βάλλοντες καi 

πανταχόθεν περιβομβούντες καi περιφοβούντες αύτούς, ώς aπαν-

25 τας διανυκτερεuσαι ήνειμγμένοις καi aγρύπνοις τοίς ομμασι. Τίς 

γαρ &ν καi εiχεν είς ϋπνον τραπfjναι, τού κινδύνου την pομφαίαν 
έσπασμένην μονονουχi προδεικνύοντος; 

Ού μήν, aλΛ ούδ' είς ηΊν έπιούσαν ήμέραν τfjς ίππασίας καi 

τfjς είς μάχην προκλήσεως Ε'ληξαν οί πολέμιοι, άλλα καi τον 

13 βοιl συμμιγιlς: cf. Aristoph., Aνes 771: συμμιγfj βοιlν 26/27 pομφαίαν έσπασμένην: 
Num. 22, 23;jos. 5,13; Paral. Ι 21,16; Ez. 21,28 

3 φόβον CE: φόνον tacite Bekker 6 τοuς C: τα Ε 14 μεστα Ε: μετα C 16 ένομίζετο C: 

έλογίζετο Ε 17 έμακάριζον prop. Bekker 21 άλλα καl Ε: άλλα C 24 παμφοβοuντες Ε 27 
μονουνουχlΕ 
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εξωθεν παραρρέοντα ποταμον ύφ' έαυτοuς ποιησάμενοι δίψει 

παραστήσασθαι τοuς 'Ρωμαίους έφιλονείκουν. Έν ταύτη δε τft 

ήμέρςι μοίρά τις σκυθική, i::ξαρχον i::χουσα Ταμίν τινα κατοlνο- Ε 339" 

μαζόμενον, τοίς έναντίοις προσερρύη· δπερ ούκ είς μικραν άγω-

5 νίαν τοuς 'Ρωμαίους ένέβαλεν ύποπτεύοντας 11 καi τοuς λοιποuς 
τοu i::θνους δτι το άπο τούδε πολεμίοις έοικότες συνδιατρίβουσι 

τούτοις καl συνδιαγωνίζεσθαι μέλλουσιν. Έξιόντες δέ τινες τών 

πεζών μετα τόξων πολλοuς τών Τούρκων άνείλον και τfjς πα

ρεμβολfjς έκστfjναι συνέπεισαν. Ό δε βασιλεuς fjθελε μεν άγχε-

10 μάχψ πολέμψ καi άντιθέτψ παρεμβολft κρίναι το τέλος 

παραυτίκα τfjς μάχης, ωuς δ' άπόντας εiς το Χλίατ περιμένωv 

στρατιώτας, πλfjθος δντας ούκ εύαρίθμηων καl συνήθως άεl 

προπολεμοuντας και ιlσκημένους μάλλον η1ν πυρρίχιον ορχη

σιν, τον άγώνα ωuτον ύπερετίθετο. Ώς δ' άπεγνώκει η1ν έκ τού-

15 των βοήθειαν καί τι διακωλuσαι τούτους προς ηΊν aφιξιν 

ίσχυρον ύπελάμβανεν, έσκέψατο λοιπον είς η1ν ύστεραίαν μετα 

τών συνόντων αύτ<{) προθύμως καηχ τών έναντίων έπαγωνίσα

σθαι. Εiχε δ' δμως τοuτον καl αι'!θις έλπις ώς οuδε καν ές ηΊν 
αuριον ύστερήσωσιν· ηγνόει γαρ ώς ό στρατηγος τούτων μαθών 

20 η1ν του σουλτάνου κατ' αuτοu του βασιλέως έπέλευσιν, aρας 

τοuς άμφ' αuτον aπαντας δια τfjς Μεσοποταμίας φυγας άγεννώς 

εiς η1ν 'Ρωμαίων ένέβαλε, μηδένα λόγον τοu δεσπότου μήτε μην 

τοu εiκόως ό δείλαιος θέμενος. 

Ό γοuν βασιλεuς κατα το συγκείμενον I ηΊν είς τον πόλεμον c 199" 

25 παρασκευην ές την αuριον έξαρτύσας τα κατ' αuτον διετίθετο ετι 

τfjς βασιλείου σκηνfjς έντος καθιστάμενος, όπότε ηΊν είς τοuς 

Σκύθας ύποψίαν περιαιρfjσαι βουlλόμενος αύτος έγώ δρκψ 11 κα- Ε 340r 

τασφαλίσασθαι τούτους τψ βασιλεί συνεβούλευσα. Καl δfjτα την 

βουλην έπαποδεξάμενος τελεστ-ην του εργου καi διορκιστfιν 

13 πuρρίχιον ορχησιν: cf. Heliod., Aeth. 3,10 

2 παραστήσεσθαι Ε 4 μαικρό:ν Ε 5 ύποπτεόοντας Ε et tacite Bekker: ύποπτεόοντες C 

13 πuρρίχιον scripsit Martin: πuρρίχειον CE 17 τών 1 Ε et tacite Bekker (cf. Skyl. Cont. 

147,12): om. C 26 βασιλείου Ε (cf. Skyl. Cont. 147,20): βασιλέως C 29 τελεση)ν Ε et scripsit 

Bekker: τελεuτi]ν C διορκιστi]ν scripsi (ν. supra p. LXXVI): διοριστi]ν CE διορατi]ν coni. 

Polemis 

[Β. 159/160] 

αuτίκα με προεβάλετο. Οuκοϋν καi κατα το πάτριον αuτοuς κα

θορκώσας, η μην άνεπιβούλευτον τηρησαι την είς τον βασιλέα 
πίστιν καl τοuς 'Ρωμαίους, οuτως αuτοuς άκριβείς τών σπονδών 

διατέθεικα φύλακας, καί γε τών κατα σκοπον ou διήμαρτον· 
5 οuδεiς γαρ έκ τούτων οuδ' έν αuτψ τψ πολέμψ τοίς πολεμίοις 

προσετέθη. 

Έν δσψ δε τα τοιαuτα έπράπετο καl οί στρατιώται κατα τά

ξεις και λόχους έπi τών 'ίππων έφίσταντο ενοπλοι, πρέσβεις ήκον 

έκ τοϋ σουλτάνου ηΊν είρήνην άμφοτέροις έπικηρυκευόμενοι. 

10 Ό δε βασιλεuς έδέξατο μεν αuτοuς καi λόγων αuτοίς κατα νόμον 

τών πρέσβεων μεταδέδωκεν, ou πάνυ δi:: τούτους φιλανθρώπως 
έδέξατο. 'Όμως δ' οί'Jν συνεπινεύσας και το προσκυνούμενον ση
μεΊον αύτοΊς έπιδέδωκεν, 'ίνα τft έπιδείξει τούτου άβλαβεΊς προς 

αύτοv έπανέλθοιεν κομίζοντες άγγελίας ας &:ν έκ τοu σουλτά-

15 νου διενωτίσοιντο. Δεδήλωκε γαρ τψ άνελπίστψ τοu μηνύματος 

έπαρθείς, 'ίν' ό σουλτάνος καταλιπών τον τόπον της παρεμβολης 

πορρωτέρω στραωπεδεύσηται· αuτος δ' ό βασιλειJς έν έκείνψ τψ 

τόπψ, δς τ ας τουρκικας εiχε δυνάμεις πρότερον' έπιθήσει τον χά
ρακα και τηνικαuτα προς συμβάσεις αuτψ παραγένηται. 'Έλαθε 
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20 δi:: την 11 νίκην δια τοϋ νικητικοu σημείου τοΊς έναντίοις παρα
πεμψάμενος, καθώς οί τα τοιαύτα διακριβοϋντες I συμβάλλου- Ε 340v 

σιν. ου γαρ εδει μάχης προκειμένης ωιοuτον σύμβολον έξ 

έαυτοu προς έναντίους μεταθεΊναι. 

Το δ' άπο τούδε δυσάντητος ήμίν ό λόγος δια το έργώδες τών 

25 άτυχημάτων καi λίαν άπόφημον και η1ν είς τοuς 'Ρωμαίους έπι

συμβάσαν χαλεπωτάτην δυσκληρίαν. 

Οuπω τέλος i::σχεν οuδ' άναβολfιν ή τών πρέσβεων aφιξις καί 

τινες τών έγγυτάτων τψ βασιλεί πείθουσιν αύτον άποβαλέσθαι 

την είρήνην ώς ψευδομένην το εργον καi άπατώσαν μiΧλλον η το 

30 συμφέρον έθέλουσαν. Δεδιέναι γάρ φησι τον σουλτάνον διa το 

1 προεβάλετο scripsit Bekker: προεβάλλετο CE 2 iJ tacite Bekker: fl CE 3 σπονδών Ε 
et scripsit Bekker: σποδονδών C 8 ένοπλοι CE: om. Bekker et prop. Rδckl 16 έπαρθείς Ε 

et scripsit Bekker: έπαρθείση C 18 έπιθήσn coni. Polemίs 21 διακριβοϋντες: διακρίνοντες 
fort. Martin 23 έαuτοuς Ε μεταθfjναι Ε 28 αότον om. Ε άποβαλλέσθαι Ε 30 έθέλοuσαν 
coni. Rosensteίn: έθέλοuσι C έθέλο~'σα Ε φησι CE (cf. Plut., Mor. 112'; 2 Cor.10,10; ν. etίam supra 
p. LXXVII): φασι tacite Bekker 



124 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [B.l60/161] 

μη aξιόλογον εχει ν δύναμιν και περιμένειν τοuς κατόπιν αύτοu 

βαδίζοντας και τψ προσχήματι της είρήνης μετεωρίζειν τον χρό

νον, ώς δ:ν έπικαταλάβοι το ύστεροuν τfjς δυνάμεως. Τούτο 

pηθεν διανίστησι τον βασιλέα προς πόλεμον. Και οί μεν Τοuρκοι 

5 κατα σφας αύτοuς τα της είρήνης έπραγματεύοντο, ό δε βασιλεuς 

σαλπίσας το ένυάλιον τον μόθον παραλόγως έκρότησε. Καταλα

βοuσα δ' ή φήμη τοuς έναντίους έξέπληξε. Τέως δ' οuν καθοπλι

σάμενοι και αύται το μεν aχρηστον πλfjθος εiς τοuπίσω 

προήλαυνον, αύτοi δε κατόπιν φαντασίαν έδίδουν πολεμικης 

10 aντιπαρατάξεως. Το δε πλείστον φυγή τις κατείχεν αύτοuς συν

τεταγμένας 11 ίδόvτας I τας των 'Ρωμαίων φάλαγγας έν τάξει και c 200' 

κόσμι;; καi πολεμικψ παραστήματι. Καi οί μεν προήεσαν είς 

τούπίσω, ό δε βασιλεuς κατόπιν αύτων πανστρατι~ έπεδίωκεν 

ffως aρα δείλη οψία κατέλαβεν. Έπει δ' ό βασιλεuς τοuς aντιτε-

15 ταγμένους καi aντιπολεμοuντας ούκ εiχε, την δε παρεμβολην 
έψιλωμένην στρατιωτών καi πεζοφυlλάκων έγίνωσκε, διa το Ε 341' 

μηδ' εύπορειν ίκανού πλήθους wστε και παρατάξεις ένταύθα κα

ταλιπείν, fiδη προεξαντληθέντων των πλείστων, ώς προδιείλη-

πται, εγνω μη πλειον έπιτε1ναι η1ν δίωξιν, 'ίνα μη λόχον 

20 πεποιηκότες οί Τοuρκοι aφυλάκτy.> ταύτη έπίθωνται, καi aμα 

διασκοπων ώς, εί πλε'lον έκμακρυνθείη, καταλήψεται τούτον έν 

τfi έπανόδι;; ή νuξ και τηνικαuτα οί Τούρκοι παλίντροπον θή

σουσι την φυγην έκηβόλοι τυγχάνοντες. Δια ταύτα και την βα

σιλικην σημαίαν έπιστρέψας νόστου έπιμνησθfjναι διήγγελλεν. 

25 Οί δε πόρρω τας φάλαγγας εχοντες στρατιώται την έπιστροφην 

της βασιλικης σημαίας ίδόντες ι;>ήθησαν flπn τον βασιλέα περι

πεσείν. Ώς δ' οί πολλοι πληροφοροuσιν, δη των έφεδρευόντων 

αύτψ τις, έξάδελφος wν τ ψ τοu βασιλέως προγόνι;; Μιχαήλ, προ-

28 έξάδελφος wν: i.e. Andronicus Ducas, ν. Skyl. Cont. 148,9 

14 δείλη όψία: ν. supra p. 99,24 

3/4 ταΟτα pηθέντα Ε 6 τον om. Ε έκρότησε Ε (cf. Skyl. Cont. 148,17) prop. Rδckl: έκρά
τησε C 15 ά[ν]nπολεμοΟντας C 20 καi om. Ε 22 θήσουσι C (cf. Skyl. Cont. 149,5): θήσωσι Ε 
26 i]ττην Ε 27 δ' οί om. Ε 28 προγόν4> CE: προγον(> tacite Bekker 

[B.l61/162/163] ΙΣΤΟΡΙΑ 

βεβουλευμένην εχων την κατα τούτου έπιβουλήν, αύτος τον τοι

ούτον λόγον τοίς στρατιώταις διέσπειρε καi ταχu τοuς οίκείους 

aναλαβών, έμπεπίστευτο γαρ παρα της του βασιλέως καλοκαγα

θίας ou μικρόν τι μέρος λαού, φυγας είς 11 την παρεμβολην έπα-
5 νέδραμε. Μιμησάμενοι δε τοuτον οί πλησιέστεροι λόχοι εiς 

καθένα ηΊν φυγην aμαχητi διεδέξαντο κaκείνους ετεροι. Καi 

οuτως ό βασιλεuς ίδών το παράλογον τfjς έξαγωνίου φυγης εστη 

μετα των περi. αύτον ηΊν των οίκείων φυγήν, ώς εeος, ανακα

λούμενος. 7Ην δε ό έπακούων ούδείς. των δ' έναντίων οί έπi 
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10 λόφων ίστάμενοι το των 'Ρωμαίων ίδόντες έξαίlφνης aτύχημα Ε 341v 

τι{) σουλτάνι;; καταγγέλλοuσι το γενόμενον και την έπιστροφf]ν 

αuτψ κατεπείγουσιν. Εuθuς ούν έπανελθόντος αύτοu μάχη τις 
aθρόον τψ βασιλει προσρήγνυται· καi. κελεύσας τοuς aμφ' αύτον 

μη ένδούναι μηδε μαλακόν τι παθε1ν i]μύνατο μεν έρρωμένως 

15 μέχρι πολλού. Έν δε τψ μέσι;; της των aλλων φυγης περιαντλη

σάσης εξω τον χάρακα, συμμιγής τις ijν έκ πάντων βοη καi aτα
κτος δρόμος και λόγος ούδειc; ό:πηγγέλλετο καίριος, των μεν 

λεγόντων ίσχυρως aντιπαρατάξασθαι τον βασιλέα μετα των ύπο

λελειμμένων αύτψ καi. τοvς βαρβάρους τρέψασθαι, των δε 

20 σφαγην η aλωσιν καταγγελλόντων αύτού καi aλλων aλλα συν

ειρόντων καi παλίντροπον έκατέρου μέρους την νίκην καταλε

γόντων, iΞως fiρξαντο καi. των σvν αύτψ Καππαδοκων πολλοι 

κατα μοίρας τινας έκε1σε aποφοιτaν. Ei δέη καi αύτος το'iς φεύ
γουσιν aντίξους γεγονώς πολλοuς ημυνάμην την aνάκλησιν 

25 έπιτρέπων τfjς f]ττης, ετεροι λεγέτωσαν. Το δε μετ α I τοuτο καi c 200V 

τών βασιλικών ίπποκόμων πολλοi μετα των 11 'ίππων έπαναστρέ
φοντες μη iδείν τον βασιλέα τί γέγονεν' έρωτώμενοι aπεκρίναν-
το. Καi i]ν σεισμος οίος καi όδυρμος καi πόνος καi φόβος 
aκίχητος καi ή κόνις αίθέριος καi τέλος οί Τοuρκοι πανταχόθεν 

30 ήμίν περιρρέοντες. 'Όθεν καi ώς εiχεν ffκαστος όρμης η σπουδης 

5/6 εiς καθένα C: εiς καθ' ifvα Ε et tacite Bekker 7 τfjς έξαγωνίου C: το τfjς έξαγωνίου Ε 
1 Ο ίστάμενοι oc post έξαίφνης Ε add. iδόντες 20 σφαγi]ν C: φυγi]ν Ε συνειρόντων scrip
sit Bekker (cf. Skyl. Cont. 149,23: άφηγουμένων): συναιρόντων CE 23 έκείσε C (cf. Skyl. 
Cont. 149,25): έκείθεν Ε 26 ίπποκόμων prop. Rδckl (cf. Skyl. Cont. 150,1): tππων C ίππέων Ε 
ίπποτών siνe οπαδών prop. Bekker 
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η iσχύος, φυγfj τfιν έαυτοΟ σωτηρίαν έπίστευσεν. Οί δ' έναντίοι 

κατόπιν διώκοντες οϋς μΕ:ν άνείλον, οϋς δΕ: ζωγρί~ εiλον, έτέ-
ρους δΕ: I συνεπάτουν· και fiν το πρaγμα λίαν έπώδυνον καi Ε 342r 

πάντα θρfjνον ύπερβάλλον καi κοπετόν. Τί γαρ έλεεινότερον του 

5 στρατόπεδον &παν βασιλικον φυγfj και ilττη παρα βαρβάρων 

άπανθρώπων καi άποτόμων έλαύνεσθαι καi τον βασιλέα βαρ

βαρικοίς δπλοις άβοήθητον περιεστοιχίσθαι καi τας βασιλείους 

σκηνας καi τας ήγεμονικας &μα καi στρατιωτικας ύπο τοιούτων 

άνδρών κυριεύεσθαι καi απαν άνάστατον το pωμαϊκον κα-

10 θορaσθαι καi. βασιλείαν έν άκαρεί καταvοείν συμπεσοΟσαν; 

Καi τα μΕ:ν τ:οσ λοιποί) πλήθους έv τούτοις τον δΕ: βασιλέα πε

ριστοιχίσαντες οί πολέμιοι ούκ εύχείρωτον εσχοv εύθύς, άλΛ &τε 

στρατιώτης καi πολεμικfjς έμπειρίας εiδήμων καi κινδύνοις προσ

ομιλήσας πολλοίς καρτερώς rψύνατο τοuς προσπίπτοντας καi 

15 πολλοuς άνελών τέλος έπλήγη φασγάνψ τfιν χείρα τοΟ τε !ππου 

βέλεσι κατακονησθέντος έκ ποδος μαχόμενος !στατο. Καμών δ' 

ομως προς έσπέραν άλώσιμος καi ύπόσπονδος, φευ τοσ πάθους, 

έγένετο. Καi τfj μΕ:ν νυκτi 11 έκείνn έπίσης τοίς πολλοίς έπi γfjς 
άτίμως καi περιωδύνως κατέδραθε μυρίοις πανταχόθεν καi άφο-

20 ρήτοις περικλυζόμενος τοις έκτων λογισμών καi τών κατ' οψιν 

άνιαρών κύμασι· τfj δ' έπαύριον άγγελθείσης τQ σουλτάνy καi 

τfjς τοu βασιλέως άλώσεως, χαρά τις &πλετος όμοu καi άπιστία 

κατέσχεν αuτον οίόμενον ώς άληθώς μέγα τι καi ύπερμέγεθες 

είναι το μετα τής ηττης του βασιλέως καi. αύτον έκείνον δορυά-
25 λωτον καi οiκέτην λαβείν .Ιοϋτως άνθρωπίνως καi νουνεχως το Ε 342v 

προτέρημα τής νίκης οί τουρκοι έδέξαντο μήτε μεγαλαυχήσαν-

17/18 d. 26 mens. Aug. a. 1071 

2 ζωγρί(f εiλον: ν. supra p. 28,11 

2 ζωγρεία Ε 11 περιστοιχίσαντες Epc et tacite Bekker: περιστοιχήσαντες C 12 άλλά τε Ε 
13 στρατιώτης CE: στρατιωτικfjς scripsit Martin (cf. Skyl. Cont. 150,8) 17 τού πάθους om. Ε 
18 έπίσης Ε (cf. Skyl. Cont. 150,12): Ετι ίσως C 19 κατέδραθε Ε et tacite Bekker: κατέδρασθε C 
22 καi άπιστία όμοΟ Ε 26 μήτε EPc 

[Β.164/165} ΙΣΤΟΡΙΑ 

τες, οiα φιλεϊ: περi. ηχς εύτυχίας ώς έπίπαν περιπολεϊ:ν, μήτε τfj 
οίκεί~ δυνάμει το γεγονος έπιτρέψαντες, άλλα το πaν τQ ΘεQ 

άναφέροντες ώς μείζον η κατα τfιν έαυτών ίσχuν άποτελέσαν

τες τρόπαιον. Δια τ:οuτ:ο καi προσαχθέντος τQ σουλτάνy τοu βα-

5 σιλέως έν τfj εύτελεί καi στρατιωτικfj άμπεχόνη, καi αUθις 
διαπορών fiν καi. μαρτυρίαν περi τούτου ζητών. Ώς δ' έπληρο
φορήθη παρά τε &λλων καi. τών είς αύτον άφικομένων ποτΕ: πρέ

σβεων τον τών 'Ρωμαίων βασιλέα τυγχάνειν τον παριστάμενον, 

εύθuς έξανέστη καi αύτος καi περιπτυξάμενος τοΟτον «μη δέ-

10 διθι» εφη, «w βασιλεu, &λλ' εuελπις εσο προ πάντων, ώς ούδενi. 
προσομιλήσεις κινδύνy σωματικQ, τιμηθήσn δ' άξίως τfjς τοu 

κράτους ύπεροχfjς &φρων γαρ έκείνος ό μη ηχς άπροόπτους 
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τύχας έξ άντεπιφορaς εύlλαβούμενος». Έπιτάξας οuν αύτQ 11 C 201' 

σκηνfιν άποταχθfjναι καi θεραπείαν άρμόζουσαν σύνδειπνον 

15 αύτον αύτίκα καi όμοδίαιτον άπειργάσατο μη παρα μέρος καθί

σας αύτόν, άλλα σύνθρονον έν εύθύτητι τfjς έκκρίτου τάξεως και 

όμόδοξον κατα τfιν ημi]ν ποιησάμενος. Οuτω δiς τfjς ήμέρας συν

ερχόμενος τούτy καi. συλλαλών και προς παράκλησιν άνακτώ

μεvος δια πολλών έπ~σμάτων άναγόντων εiς την βιωτικi]ν 

20 περιπέτειαν μέχρις ήμερών όκτώ τών όμοίων αύτQ έκοινώvει 

καi λόγων καi άλών, μηδε μέχρι και βραχυτάτου λόγου προς 

τοuτον έμπεπαρyνηκώς, η δσον δοlκούντων τινών σφαλμάτων Ε 343r 

έν τfj έλάσει τfjς στραηaς ύπομνήσας, όπότε καi ή τοu ΘεοΟ κρί-

σις μετα τών &λλων κάνταuθα δικαία καi άρρεπfις κατεφάνη. Ού 

25 γ~ρ οί &λλοι μόνον άλλα και αύτος ό άλωθεiς βασιλεuς &ξιον 

είναι νικaν αύτον άπεφήνατο, εi νόμον μη Εχων άγαπaν τοuς 

έχθροuς άνεπαισθήτως ποιεί τον θείον νόμον έκ φυσικής καi 

10 εuελπις i:σο: cf. Aesch., Prom. 509: εuελπίς είμι 20/21 έκοινώνει ... άλών: alludit ad 
Aristot., Eth. Nic. 1156b, 27: κατa η1ν παροιμίαν ούκ i:στιν εiδfjσαι άλλήλους πρiν τοuς 
λεγομένους aλας συναλώσαι 

6 έπληροφορήθη Ε et tacite Bekker: έπληροφορήθην C 7 post aλλων Martin add. 
αίχμαλώτων άφικομένων Ε et tacite Bekker: άφικουμένων C 14 άποταχθfjναι Ε (cf. Skyl. 
Cont. 151,6): άποτευχθfjναι C άρμόζουσα Ε 20 αύτψ (cf. Skyl. Cont. 151,11) om. Ε 22 
οσον τε Ε 27 ποιε C 
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άγαθfjς διαθέσεως ou γάρ τοίς ύπερόπταις ό παντέφορος όφθαλ
μος άλλα τοίς ταπεινοίς καi συμπαθέσι το κράτος χειροτονεί, επεi 

μη ifσn προσωποληψία, κατα τον θείον Παύλον εiπείν, παρa n7> 
Θε4>. Καi γαρ ifν τινι συλλόγ4> διερωτήσαντος του σουλτάνου τον 

5 βασιλέα «τί αν lfδρασας, εί οϋτως lfσχες αuτος εμε ύποχείριον;» 

άνυποκρίτως καi άθωπεύτως εκείνος άπήγγειλεν «δη πολλαίς 

ταίς πληγαίς κατεδαπάνησά σου το σωμα γίνωσκε». Ό δέ, «άλλ' 

εγώ», φησίν, «ou μιμήσομαί σου το αuστηρον καi άπότομον». 11 

Διακαρτερήσαντες οuν εν τούτοις άμφότεροι μέχρι των δηλω-
10 θεισων ήμερων καi σπονδας ποιησάμενοι καi συνθήκας είρηνι

κάς, εiτα και κfjδος επl τοίς lδίοις παισι συστησάμενοι, μόνην 

δεξίωσιν άδρaν τοσ βασιλέως αuτQ προσομολογήσαντος, 

εκείθεν άπ' άλλήλων διεχωρίσθησαν, άπολύσαντος αuτον του 

σουλτάνου σuν πολλfj τfj περιπλοκfj και τfj συντακτηρί4-> τιμfj 

15 προς την οίκείαν βασιλείαν, προσεπιδόντος δε καi των 'Ρωμαίων 

όπόσους nτήσατο και πρέσβεις εκ των οίκείων. 

Εlς δε το Μαντζικίερτ το κάστρον φθάσαντες πολλοι τών 'Ρω

μαίων καταφυγείν I κατείχαν αύτό. Ώς δ' ό βασιλεuς επανfjλθε, Ε 343v 

δι' aλλης όδου άφέντες τούτο εκε'i:Vοι νυκτος εξέφυγον. Άφ' ών 
20 καί τινες πολεμίοις περιπεπτωκότες διεκινδύνευσαν· οί δ' aλλοι 

προς τα σφέτερα διεσώθησαν. Ό δΕ: βασιλεuς κατηντηκwς είς Θεο

δοσιούπολιν μετa τουρκικfjς τfjς στολfjς και ύποδεχθεiς φιλο

τίμως, ήμέρας τινας εκεiσε διεκαρτέρησε θεραπευόμενος μεν 

την χεiρα, συνδιαναπαύων δε καi το aλλο σωμα καl άνακτώμε-

25 νος, pωμαϊκήν τε σκευην aρτι καινίζων καi την aλλην έκείσε 

κατασκευάζων έπίτευξιν δια το μέλλειν είς τα πρόσω τfjς 'Ρω

μαίων χωρείν. 'Άρας οuν έκεiθεν μετα βασιλικής τfjς σκευfjς τε 
καi προπομπfjς διnει τας ίβηρικας κώμας ολίγους πάνυ κατα

λαβwν τών φυγάδων τfjς μάχης στρατιωτων, οuς καi αuτοuς 

1 ό παντέφορος όφθαλμος: cf. Proc. Gaz., Comm. in Prov., PG 87\ 1268Α: τοuς παντεφόρους 
τοϋ Θεοϋ λέληθεν όφθαλμοuς et al. 3/4 μη Ιfστι προσωποληψία ... παρa τψ Θεψ: Rom. 2, 11; 
Eph. 6, 9 

6 έκείνος Epc 17 Μαντζικίερτ scripsit Bekker: μανζικίερ C μανζικίερτ Epc 

[Β.166/167 /168) ΙΣΤΟΡΙΑ 

μετα των συνελευθερωθέντων εiχε μεθ' έαυτού. Το δ' aλλο 
πλfjθος συνείλεκτο 11 παρα των προσοίκων των εκείσε κωμων τε 
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και I πόλεων. Συνfjσαν δε τούτψ και πρέσβεις παρα τού σουλτά- c 201V 

νου προσεφοδιασθέντες αύτQ. 

5 Ταύτης οuν τfjς φήμης αuτήκοοι καi ήμείς γεγονότες έν Τρα-
πεζούντι, έκείσε γαρ κατηνέχθημεν διαπόντιον την πορείαν 

ποιfjσαι σκεψάμενοι, άμήχανον aμα και aπιστον το πράγμα 

ήγούμεθα καi δια τούτο την δια τfjς θαλάσσης όδΟν i]νύομεν 

άμεταστρεπτi πλοιάρια των έγχωρίων ίκανα μισθωσάμενοι. 

10 Συνfjσαν γαρ κα1 τfjς βασιλικής αύλfjς aνδρες έκ των πρώτων 

τfjς συγκλήτου βουλfjς παραδόξως τον κίνδυνον συνδιαφυγόν-

τες ήμίν. 'Έτεροι δέ κατεκόπησαν έν αύτQ τQ πολέμψ I καi τQ Ε 344r 

δρασμQ, μεθ' ών και Λέων έκεiνος ό έπi των δεήσεων, άνηρ λόγψ 
καl γνώσει διαφανέστατος, καi ό μάγιστρος Εuστράτιος καi πρω-

15 τοασηκρfjης ό Χοιροσφάκτης. 'Εάλω δε καi ό πρωτοβέστης Βα

σίλειος ό Μαλέσης, τα πρωτα φέρων τQ βασιλεί, το τού 

λογοθέτου των ύδάτων 6φφίκιον περιεζωσμένος, λόγψ καl 

αύτος καi πείρζΙ' πολλων ύπερκείμενος. 

Μέχρι μεν οδν τούτων άσύγχυτος ήμiν ό λόγος καi οίον άπε-
20 ρικτύπητος καi όμαλώτερον βαίνων, καν εί καi προσάντεις εiχε 

καi οίκτρας τας έπεξηγήσεις. Το δ' άπο τούδε τίς αν καηχ μέρος το 

πλfjθος των έπισυμβάντων χαλεπων διηγήσαιτο; Ού γaρ πρόσαν

τες ήμίν το προκείμενον μόνον, άλλα 11 καi λίαν άπρόσβατον δια 

την των γενομένων άπηνfj σκυθρωπότητα. 

25 'Ήλαυνε μεν οuν ό βασιλεuς έξ έψας προς την έσπέραν μέχρι 
Κολωνείας αύτfjς. Έπαν δ' έγένετο έντος τού Μελισσοπετρίου, 

κάστρον δε τούτο έπί τινος λόφου κείμενον, fiρξαντο τούτψ προσ
ομιλείν τα δεινά. Ό γαρ σύμβουλος αύτ4> και πρωτος τfj στρατη-

19-24 Μέχρι μΕ:ν ouv τούτων ... άπηνfj σκυθρωπότητα: alludit ad Greg. Naz., Or. XLIII, PG 
36,513ΑΒ 

8 διa2 om. Ε τfjς om. C 14 πρωτοασηκρfjτις scripsi: aασηκρfjnς c ί!ιασηκρη τ Ε πρwτος άση
κρfjτις scripsit Bekker 15 πρωτοβέστης coni. Martin: άβέστης Ε α' σβέστης C πρωτοσβέστης 
coni. Bekker 16 μελέσης Ε το C: τψ Ε 17 ύδάτων: δάτων Ε περιεζωσμένοι C 19 ήμίν 

om. Ε 23 άπρόσβατον C: άπρόητον Ε 26 έπάν Ε δ' έγένετο scήpsi (ν. supra p. 77,4/5; 80,1D-12 
et infra p. 228,27-229,2): δε γένοιτο CE 28 πρwτος Ε: πρwτα c 
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γίι;χ παυλος πρόεδρος, δν άπο του κατεπανικίου τfjς 'Εδέσσης με

ταπεμψάμενος ό βασιλεuς έν τψ προς Πέρσας έλαύνειν εδρεν έν 
Θεοδοσιουπόλει σχεδιάζοντα η1ν ταύτης άρχf]ν δια το τον δουκα 

προαλωθfjναι μετα του βασιλέως καl πάντα έδόκει αύτψ συναι-

5 ρόμενον, νύκτωρ διαδρας τf]ν βασιλίδα κατέλαβε μαθων τα γε

γενημένα κατ' αύη1ν καi η1ν τfjς αύγούστης προαίρεσιν. Αί5τη 

γαρ άπογνουσα η1ν του βασιλέως άπόλυσιν μετεπέμψατο I μεν Ε 344v 

καi τον του πρώτου άνδρος καi βασιλέως όμαίμονα 'Ιωάννην τον 

καίσαρα μετα των δύο αύτου υίων, ι1ν ό εiς, ό 'Ανδρόνικος, νέη-
10 λυς ήν έκ τfjς στρατιάς καταλαβων έν φυγfj, διεπέμψατο δε και 

δόγματα προς πάσας τας έπαρχίας μη ολως δέξασθαι καi άπαν

τfjσαι τψ Διογένn διαταπόμενα καi η1ν βασιλικf]ν τούτL}) προσ

κύνησιν προσενεγκείν και τιμήν. Άλλα του καίσαρας εiσιόντος 

μετα των δύο υίέων καi τfj βασιλίδι προσμίξαντος έν τψ παλατίL}), 

15 μεταστρέφεται κατ' αύτη ς ή βουλη τfjς του άνδρος άποκηρύξεως 

καl διώξεως. Διο καl. τον μεν πρωτον υίον αύτfjς, δν έκ τfjς του 

Δούκα συναφείας άπέτεκεν, αuτοκράτορα καi δεσπότην άθρόως 

φημίζουσιν 11 έν τψ του χρυσοτρικλίνου βασιλείL}) θρόνL}) καθι

δρύσαντες αύτον και η1ν άρχi]ν έγχειρίζουσι μόναρχον, τήν τε 

20 δέσποιναν καi μητέρα τούτου καθαιρουσι μετα σφοδρaς τfjς έπι

φοράς, είτα καi πλοίL}) παραδόντες ύπερόριον τίθενται κατα τον 

έψον πορθμόν, δν Στενον oi πολiται κατονομάζουσιν έκ τfjς 
θέσεως, έγκαταστήσαντες ταύτη ν τ ψ παρ' αuτfjς συστάνη φρον

τιστηρίL}) και λεγομένL}) Πιπερούδη, μελαμφοροuσαν έπαπο-

25 δείlξαντες καl κεκαρμένην τας τρίχας καl τψ τάγματι των C 202r 

μοναζουσων καταζεύξαντες. 

Ό δ' οuν Διογένης μέχρι του θέματος των Άρμενιακων 

προϊών, έπειτα κατ' αύτον έπληροφορήθη και ώς τοις πολίταις 

καl. τοις άνακτόροις έπικεκήρυκται, φρούριόν η κατασχων Δό-

17/18 d. 26 mens. Sept. a.1071; alii d. 24 mens. Oct. a. 1071 

1 έδέσης Ε 4 συναιρόμενος coni. Polemis 9 τών om. C αύτώ Ε 11 δέξασθαι καi 
(cf. Skyl. Cont. 152, 21/22) om. C 16 αύτfjς, δν om. Ε 18 καθιδρύσαντος Ε 19 τήν τε CE: 

!!)ν δε prop. Bekker 20 δέσποινα Ε καθαιροu Ε 23 αύτfjς C: αύτοΟ Ε αύτf\ scripsit Martin 

συστά[ντι φρο]ντιστηρίω C 
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κει αν κατονομαζόμενον, έκείσε κατεστρατοπεδεύσατο. Ό δε 

καiσαρ καl ό τα σκfjπτρα νέον έγχειρισθεις I τούτου άνεψιός, μετα Ε 345r 

το πάντα τα κατα την βασιλεύουσαν διαθείναι κατα το βεβου

λευμένον αuτοίς καl τοuς μεν τfjς συγκλήτου βουλfjς οiκειώσα-

5 σθαι καl. τιμάν αύτοuς προκατάρξασθαι, προς δε τοuς τfjς άγοράς 

τα συνήθη δημηγορfjσαι καl ώς τf]ν πατριf>αν βασιλείαν ψήφL}) 

Θεου είς έαυτον άνεκτήσατο, καi ύποσχέσεσι φιλανθρώποις 

εύέλπιδας τούτους ποιήσασθαι, στρατιaν πέμψαι κατα του Διογέ

νους έσκέψαντο. Καl στρατηγον αύτοκράτορα προχειρισάμενοι 

10 των του καίσαρας υίων f:να, Κωνσταντίνον όνόματι, το άξίωμα 

πρωτοπρόεδρον' τους παρατυχόvτας τών στρατιωτωv αuτψ 

έγχειρίζουσι καi ταχέως 11 τfjς βασιλευούσης έκπέμπουσιν· δς καi 

aλλους των έπαρχιών συλλεξάμενος, οϋς δε καi δια γραμμάτων 

βασιλικών έαυτψ συστησάμενος, άδράν τινα δύναμιν iiδοξε συν-

15 αγηοχέναι καl. πλησίον του κρησφυγέτου τfjς Δοκείας τον χά

ρακα iiθετο. Προσερρύησαν δε τQ Διογένn των Φράγγων οί 
πλείους κάκ τούτου iiχειν το iσχυρον προσεδόκα. 'Έκτοτε οuν πα

ροδικαl μάχαι τοίς μέρεσι διερρήγνυντο· ο6δεμία δ' αύτοτελi]ς 

ηΊν εκβασιν εκρινε, συναπτομένων άλλήλοις κατ' aνδρας καi 

20 αuθις άπαλλαπομένων των aντιθέτων στραηωτων. Ώς δε πολ
λοuς των Καππαδοκων στρατιωτών ό βασιλεuς κηρύγμασί τε καi 

γράμμασι μετεπέμψατο, ι1ν ήρχε Θεόδωρος πρόεδρος ό Άλυάτης, 
άνi]ρ γένους έπιφανους τα πολεμικα καl. θεαθfjναι θαυμασιώτα-

τος, μεγέθει και ογΚL}) των πολλων διαφέρων και ίκανως I έν Ε 345V 

25 πολλοίς στρατευσάμενος, έδοξεν ό Διογένης πολu των έναντίων 

προέχειν και ταχu του τfjς Δοκείας aρας φρουρίου προς τi]ν των 

Καππαδοκων i)λαυνεν, έξ ιlσπερ αύτος τi]ν γένεσιν έσχηκεν. Άλλ' 
οί τfjς μοίρας του τf]ν βασιλείαν έν Κωνσταντινουπόλει κατέχον

τος παρα δόξαν προσθήκην δεξάμενοι κατα τi]ν νύκτα έκείνην 

30 ού πολU το Ελαττον άπενέγκασθαι διεγνώκεσαν. Κατέλαβε γαρ 

αύτοuς μεθ' έτέρων έκ τfjς βασιλίδας άποσταλεlς σύμμαχος ό 

1 έκεί Ε 3 [β]ασιλεύουσαν Ε 4 οίκειώσασθαι tacite Bekker: ώκειώσασθαι CE 17 
προσεδόκα CE: προσεδόκασιν scripsit Martin 21 Καππαδοκών στρατιωτών scripsi: 

στρατιωτών Καππαδοκών C στρατιωτών seclusit Bekker om. Ε 24/25 έ[ν π]ολλοϊς Ε 25 
[ένα]ντίων Ε 
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Φράγγος έκείνος Κρισπίνος ον ό Διογένης μέν έπ' αiτίαις aπο

στασίας καθελών έκ τfjς στρατιάς ύπερόριον εiς 'Άβυδον έποιή

σατο, ό δ' aνηβασιλεύσας 11 ϋστερον Μιχω1λ έκ τfjς ύπερορίας 

μεταγαγών εύεργεσίαις καi τιμαίς κατελάμπρυνε καi προς ηΊν 

5 έαυτού aνέρρωσεν εuνοιαν. οδτοςοί5ν γενναιότατος κατ α χείρα 
τελών και aλκιμώτατος, εϊπερ ης άνθρώπων' δοκών δια το 

πείραν δοi3ναι της έαυτού δοκιμότητος έκ τών φθασάντων αύτού 

ανδραγαθημάτων, πολλην ένέσταξε προθυμίαν τοις στραηώταις 

έν wρζ( καταλαβών πολεμικfjς έπιδόσεως. Δια ταύτά τοι καi aραν-

10 τος έκ Δοκείας τού Διογένους έπεφάνησαν και οί τού βασιλέως 

τας σημαίας ύπερτεταμένας έκφέροντες. Άλλ' 6 Άλυάτης τούτων 
κατεπαρθείς, πολλοuς τών στρατιωτών συναγηοχώς, I πόλεμον C 202' 

τούτοις προσέμιξεν. Έρρωμένως δέ aνηταξαμένων αύτών καi 

μάλλον έπιφημισθέντος τού Κρισπίνου παρεiναι και τοίς Φράγ-

15 γοις τfj πατρίψ διαλεχθέντος φωνfj, προς φυγην οί τού Άλυάτου 

aτάκτως wρμησαν·Ι ό:φ' ι1ν ηνες μέν άκοντίοις άπέθανον, άλοuς Ε 346r 

δ' αuτος τοuς όφθαλμοuς έξεκόπη μετα σκηνικών σιδήρων πε

ριωδύνως τας όράσεις aποβαλών· οπερ πολλi]ν ένfjκε τοις στρα

ηώταις άνίαν δια το τού άνδρος Ε:πίσημον κατα γένος και 

20 γενναιότατον. 

Περιώδυνος δ' ό Διογένης έκ τfjς φήμης γενόμενος, ομως το 

λοιπον aγων πλfjθος εiς την Καππαδοκών ένέβαλε γην. Καi ε1ς 

τι φρούριον aνιών, Τυροποιον οϋτως όνομαζόμενον, Ε:πi λόφου 

κείμενον οχυρού, εκαραδόκει το μέλλον πανταχόθεν Ε:πικαλού-

25 μενος στρατιώτας είς την έαυτού άρωγήν.ΙI Έπεi δέ παρa τού την 

Βύζαντος εχοντος βασιλέως μετεπέμφθη ό τfjς μεγάλης Άντιο

χείας κατεπάνω, Χατατούριος έ:πονομαζόμενος, Ε:ξ Άρμενίων δ' 

ελκων το γένος, καi προσετάγη πόλεμον τQ Διογένη έπενεγκειν, 

aφίκετο μέν είς Τυροποιον μετa πολλfjς τfjς δυνάμεως ίππέων τε 

30 καi πεζών· κατοικτισάμενος δέ τον Διογένην τfjς τύχης καi aμα 

χάριτας τούτψ προσομολογειν Εχων ώς παρ' έκείνου την άρχην 

1 άποστασίαις Ε 6 άλ[κ]ιμώτατος Ε 16 άπ[έθανον άλοuς] Ε 18 άποβαλw[ν] Ε 19 
δ[ιa] Ε άνδρο[ς]Ε κα[i] Ε 21 περιώ[δυ]νος Ε 26 itχοντος βασιλέως scripsi: Εχοντος 
om. C βασιλ' C itχοντος βii Ε βασιλεύοντας coni. Bekker itχοντος βασιλείαν coni. Martίn 28 
προσετάγην Ε 29 [ε]ίς Ε post εiς Ε add. τον 

[Β.172/173] ΙΣΤΟΡΙΑ 

τfjς Άντιοχείας λαβών, συνέθετο τούτψ και τfjς έκείνου μοίρας 

έγένετο καί τι ν ας τών στρατιωτών, οiς έκ βασιλέως διώριστο 
συνάρασθαι τούτψ τών κατa Διογένους μόθων, τών 1ππων άπο

στερήσας καi τfjς aλλης άποσκευfjς γυμνοuς έκειθεν άπήλασεν. 

5 Είτα μικρόν τι διαλιπών σuν τQ βασιλει καi τοις άμφ' αuτον 
στρατιώταις είς την τών Κιλίκων χώραν άνέζευξεν όμού μέν πα

ραχειμασίαν έν αύτfj ποιησόμενος, παρήμειπτο γaρ το φθινόπω-
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ρον, I όμού δέ δύναμιν έτέραν έν τψ aσφαλεi συλλεξόμενος και Ε 346' 

τοuς άπο τού σουλτάνου πεμφθησομένους μετα διορίαν τοιαύτην 

1 Ο καταλαβειν. 

'Έλαθον δέ το ήττον αίρετισάμενοι και τα χείρω καθ' έαυτών 

βουλευσάμενοι. Τοί3 γaρ τροπωσαμένου η1ν πρώτην τον Διογέ

νην έν τfj κατα τον Άλυάτην συμβολfj τfj βασιλίδι έπαναστρέψαν

τος, διεσκορπίσθη aπαν το σuν αύτQ στρατιωτικον ώς τού 

15 χειμώνος έγγίσαντος, καi ήν εύχερές τοις άμφi τον Διογένην μετa 
τοσούτου πλήθους είς την 'Ρωμαίων έμβαλείν, 11 οση κατα Πισι

δίαν καi 'Ισαυρίαν καi Λυκαονίαν εiς αύτήν τε τών Παφλαγό

νων καi Όνωριάδα, καi πάντας τQ πλήθει βιάσασθαι γενέσθαι 

ύφ' έαυτόν, είτα και είς Βιθυνίαν είσδύναι καi πάσαν aδειαν 
20 Ε:μφράξαι τοίς έκ τfjς Βύζαντος στρατιώτας κατ' αύτοi3 συνα

γειραι καi πόλεμον έπεγειραι τούτψ &ξιον λόγου καi πράγματος 

οί γaρ τfjς έσπέρας στραηώται την κατ' αύτοi3 εξωμόσαντο άπι

στίαν δια το προκατασφαλισθfjναι ορκοις μη αν ποτε συμ

φρονfjσαι τοις κατ' αύτοΟ γενησομένοις. ΝΟν δέ μη καλώς 

25 βουλευσάμενος κακοις aπλέτοις καi περιωδύνοις περιεπάρη 

πράγμασιν. Έμβαλών γaρ είς την τών I Κιλίκων χώραν, δυσδιο- C 203r 

7 exeunte aut. a. 1071 15 a. 1071/1072 

l έκεiΎο Ε 3 post κατa Martin add. τού διοyε' Ε 6 διέζευξεν C 7 ποιησόμενος Ε et 
tacίte Bekker: ποιησάμενος C 8 [όμού δέ δύναμιν έ]τέραν Ε συλλεξό[μενος] Ε et scripsit 
Bekker: συλλεξάμενος C [καi τοu]ς Ε 9 πεμ[φθησομ]ένου[ς] Ε μ[ετ]a Ε 11 it[λαθ]ον Ε 

[χείρ]ω κα[θ'] Ε 12 τροπωσαμέν[ου η)ν) Ε 17 Λuκαονίαν Ε: αuη)ν Λυκαονίαν C 20 τής 
scripsίt Martin: τού CE στρατιώτας Ε et scripsit Bekker: στρατιώταις C 22 έξωμόσαντο Ε: 
έξωμόσαντες C έξομόσαντες tacίte Bekker 24 post γενησομένοις lacunam indicavit Bekker 

25 περι[επά]ρη Ε 
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δεύτους αύλωνας Ε'χουσαν έκ των Ταύρου όρων, Ε'μενε καηχ 
χώραν wσπερ έαυτον έγκαθείρξας έπi τQ μένειν Cι:πρόιτον, 
aδειαν δέ τοΤς Cι:ντιτεταγμένοις παρέσχεν Cι:δεως στρατιώτας Cι:γεί
ρειν και τον πολεμικον ποιεΙσθαι κατάλογον. Έκπεμφθεiς γcφ ό 

5 ετερος των υίέων τοΟ καίσαρας, Άνδρόνικος πρωτοπρόεδρος, καi 
προβληθεiς I δομέσηκος τfjς Άνατολfjς, έν παρασκευfi πάντας Ε 347' 

τοuς στρατιώτας πεποίηκε σιτηρέσια διανείμας αύτοΤς καl καηχ 
μικρον aπαντας προσοικειωσάμενος, συναιpομένου τοΟ Κρισπί-
νου. Καi οϋτως μετα το συστfjσαι η1ν ολην σύνταξιν των δυνά-

10 μεων προnει κατα του Διογένους ώς τfjς Κιλίκων έπιβησόμενος, 
καl η1ν συνήθη κλεισούραv ηΊν τοσ λεγομένου καταλιπwv Πο
δανδοϋ δια τfjς των 'Ισαύρων εiς ταύτην 11 έvέβαλεν, ού πάνυ η 
aπεχούσης τfjς των Ταρσων πόλεως. Δυσδιεξόδευτοι δ' οντες καi 
τραχεϊ:ς καi Cι:νάντεις καi λίαν στενόποροι οί διατειχίζοντες των 

15 όρων αuχένες η1ν Κιλικίαν ού μετρίαν έποίουν ούδ' εuοδον τQ 
στρατQ η1ν εiσέλευσιν. 'Όθεν καl ε1 τινες των το σ Διογένους τας 

Cι:κρωρείας κατε!χον, καl μaλλον έκηβόλοι καi τοις ποσiν έπι
βαίνοντες, ούκ &ν ήδυνήθη ποτέ το τοσ Άνδρονίκου στρατόπεδον 
την πορείαν δια τούτων ποιήσασθαι, εi μη και μaλλον δέους έπι-

20 γενομένου τοiς στρατιώταις προς φυγfιν wρμησεν aν. Τούτου 
δέ παραμεληθέντος είς κίνδυνον περιέστη τQ Διογένn τα πρά
γματα. Μετα γαρ το κατελθε!ν εiς το πεδίον τον σvν τQ Άνδρο

νίκy στρατον ό Χατατούριος έπελθC)ν πόλεμον τούτοις 
συνέρρηξεν. Ού δια πολλfjς δέ γενομένου τfjς wρας αύτοϋ ώς &ν 

25 των pωμαϊκων δυνάμεων τQ τε πλήθει καi τfj Cι:ρετfj ύπερε
χουσων, πεσών έκτου ί'ππου ό Χατατούριος πεζος έάλω καl τQ 
στρατηγουντι παρέστη γυμνος καi έλεεινος τfj παρούσn τύχn και 
τfi έλπίδι των μελλόντων κακGJν. Τι7Jν δ' aλλων συμφυγόντων 
είς το τfjς Άδάνης κάστρον, έν <f}περ ό Διογένης έκάθητο, I πο- Ε 347V 

30 λιορκία η1ν τοιαύτην πόλιν Cι:κριβως διεδέξατο· περικαθίσαντες 

1 aλώνας Ε 2 [wσ]περ Ε 3 aντιταγμένοις Ε 5 τ[οu] Ε πρω τaεδρος Ε 8 προσοι-
κειωσάμενος scripsi: προοικειωσάμενος CE 13 Ταρσέων prop. Bekker δυσδιεξόδευτον Ε 
14 ταραχείς Ε 16 [εi] C 20 έπιγενομένου Ε: έπειγομένου C wρμησεν aν Ε: wρμησαν C 
22 τον Ε et add. Bekker: om. C 24 συνέρρηξεν tacite Bekker: συνέρραξεν c συνέρραξε Ε 
γενομένου scripsit Bekker: γενομένης CE 

{Β. 174/175/176) ΙΣΤΟΡΙΑ 

γαρ αύτfιν οί μετα τοΟ Άνδρονίκου 'Ρωμα!οι σπάνει των Cι:ναγ

καίων τοuς ενδον ούκ είς μικρa:ν ηΊν Cι:γωνίαν ένέβαλον. Τέως δ' 

οδν περi σπονδων διαλεχθέντων Cι:λλήλοις συνέδοξεν Cι:ποθέ
σθαι μέν τi]ν βασιλείαν τον Διογένην, συναποθέσθαι δέ καi τfιν 

5 τρίχα καi 11 οϋτω τον βίον ελκειν &χρι βιοτfjς άπάσης τοΤς μονα
χοiς συγκαταλεγόμενον. 

Γέγονε τοuτο· καi μετa μικρον έξfjλθε τοΟ κάστρου μελανει

μονων καl τα καθ' έαυτον ώς εσχεν Cι:ποκλαιόμενος, οτε καi πολ

λοiς είσnει δριμuς καi Cι:κάθεκτος έπi τοίς όρωμένοις φόβος καl 

1 ο Ε'λεος λογιζομένοις το aστατον των πραγμάτων καi προς έναν

τιότητα περιπετές και οξύρροπον. 'Ήσαν γaρ aπαντες οί τούη~ 

πολλάκις συστρατευσάμενοι κα\ δορυφόρων τάξιν πληρώσαντες 

καl το κράτος αύτQ περιφημίζοντες ολβιον καl προσιτοi γενέ

σθαι τούτy δι' εύχfjς ο,τι μεγίστης ποιούμενοι, εΤτα καi συνεξ-
15 ελθόντες αύτQ έκ Συρίας καi τfj Άδάνn έμβαλόντες βασιλικως, 

δουλικως προσεδρεύσαντες. Άναπεμπαζόμενοι τοίνυν τήν τε 

ττροτέραν εuτυχίαν καi ηΊν παροuσαν Cι:τυχίαν, οπως εiς aκρον 

έναντιότητος i]κασι, κατηφιωντες ilσαν καi Cι:μηχανοuσιν έψκε
σαν. Νόστου δ' έπιμνησθέντος τοσ στρατηγοσ, έττανήρχετο μΕ:ν ή 
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20 στρατια τi]ν έπ' ο'ίκου έλαύνουσα, I παρεπέμπετο δέ καi ό Διογέ- C 203' 

νης εuτελεί τQ ύποζυγίy καi μοναχικQ καταστήματι δι' έκείνων 

των κωμων και των χωρων ττορευόμενος δι' ι1ν το πρόσθεν μετa 
βασιλικfjς τfjς δορυφορίας iσόθεος έγνωρίζετο. Μέχρι δέ τοσ I 
Κοτυαείου η1ν πορείαν όδυνηρως ποιησάμενος, καi γαρ νοση- Ε 348' 

25 λευόμενος ilν Cι:πο κοιλιακής διαθέσεως, i]τις έκ κωνείου τούτy 
κατασκευασθέντος παρα των έναντίων έττιγενέσθαι έλέγετο, 11 

κατεσχέθη τταρα των Cι:γόντων αύτόν, εως έκ βασιλέως πρόστα

ξίς τις έπιφοιτήσει το ποιητέον περl αύτοΟ έπιτάττουσα. Άλ/1. 

ijκεν ήμέραις ϋστερον ή πάντων Cι:πηνεστέρα καi Cι:ποφημοτέρα 
30 κατα του τα τοιαuτα δεδυστυχηκότος aπόφασις διοριζομένη τοuς 

όφθαλμοuς τούτου τταραυτίκα διορυγfjναι. 

7 μετa C: κατa Ε 8 πολλοίς Ε et scripsit Bekker: πολuς C 14 καi om. Ε 15 έμβαλόν
τες Ε et tacite Bekker: έμβαλλόντες C έμβαλόντι coni. Polemis βασιλικώς CE: βασιλεύοντι 
prop. Bekker 16 έναπεμπαζόμενοι Ε 17 καi η1ν παροuσαν aτυχίαν om. Ε 26 
σκευασθέντος Ε 
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Τί φnς, <Ι> βασιλεu καi οί σuν σοi η1ν άνοσίαν βουλην κατα
σκευασάμενοι; Άνδρος όφθαλμοuς μηδεν άδικήσαντος, άλλ&.. την 

έαυτοu ψυχην θέντος ύπερ πάσης τής 'Ρωμαίων εύετηρίας καi 

τοίς πολεμικωτάτοις ifθνεσιν άντιταξαμένου μετ&.. καρτεροu τοu 

5 συντάγματος, έξον ον αύτ~ άκινδύνως τοίς βασιλείοις προσμέ

νειν καi στρατιωτικοuς πόνους καi φόβους άποτινάσσεσθαι; 

'Εκείνου oiS καi την άρετην πολέμιος αίδεσθεiς ήσπάσατό τε γνη
σίως καi λόγων καi άλών ώς άδελφ~ μεταδέδωκε καi σύνθρο

νον τον αίχμάλωτον έποιήσατο καi ώς άγαθος ίατρος φάρμακον 

10 άκεσώδυνον τας τοιαύτας παρηγορίας τ~ φλεγμαίνοντι της 

λύπης έπέθηκεν, wστε δικαίως η1ν νίκην ύπ' άθλοθέτn Θε~ 

λαβείν ό σουλτάνος διαγινώσκεται, τοιοuτος άποδειχθεiς 

aνθρωπος καi τοσοuτον ογκον φρονήσεως καi άνεξικακίας έπι

δειξάμενος. Σu δε τί προστάπεις, <Ι> βασιλεu; Άποστερηθfiναι καi 
15 αύτοu του φωτος καi τής δεδομένης αύτ~ θεόθεν τών όρωμέ

νων κατανοήσεως τίνα τοuτον; Τον πατρος έπi σοi πρaξιν είλη-

φότα I καi νόμιy καi πράγματι, 11 τον άποβεβληκότα την Ε 348V 

βασιλείαν καi σοi ταύτην προέμενον, τον έκ πορφυρίδος pακοδυ

τήσαντα, τον εiς βίον μονήρη μεταλλαξάμενον καi τοις γηίνοις 

20 πaσιν άποταξάμενον' τον άσθενfi καi παρειμένον καi άκεσωδύ

νου μaλλον θεραπείας καi ψυχαγωγίας έπιδεόμενον, τον άπειρη

κότα τοίς δλοις, άσθενοuντα καi κακουχούμενον, τον ώς 

κάλαμον συντετριμμένοΥ Καt ομβροις δακρύων έκτετηκότα τοuς 

όφθαλμοuς καi το πρόσωπον. ΆλΧ εί καi ταuτα τοιαuτα καi το-

25 σαυτα προς πειθώ παρακλήσεως, μaλλον δε πλείω τούτων, οσψ 

καi το άγγελικον σχήμα σιωπηρώς σοι παρίσταται προς παρά

κλησιν, άλλa σu πάντως τ~ θυμ~ καi τft έπιθυμί't του βασιλεύ
ειν έπιμανώς καi άκορέστως το πλείον τής poπfjς έπιδώσειας, 

μήτε το σχήμα αίδούμενος μήτε την μητρψαν θηλήν, ής οί παίδες 

8 καΙ λόγων ... μεταδέδωκε: ν. supra p. 127,20/21 22/23 ώς κάλαμον συντετριμμένον: 
Mat. 12,20; cf. Is. 42,3: κάλαμον τεθλασμένον ou συντρίψει 26 το άγγελικον σχfjμα: cf. Leont. 

Neapol., Vita Sym. Sali, PG 93,1685': αuριον ... το άγγελικον σχfjμα et al. 

3 θέντος om. C 22 κακοχούμενου Ε 23 Όμβρους Ε 29 ijς C: οiς Ε 

[Β.177/178] ΙΣΤΟΡΙΑ 

έκείνου καi σοi άδελφοi κοινώς μετεσχήκατε. 'Όψεται δε πάντως 

καί σέ ποτε ομμα τιτανώδες καi κρόνιον καi τaς τύχας σοι προς 

την όμοίαν παραστήσει κακότητα. 
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Άλλ&.. ταvτα μεν I ώς έν τραγιyδίας τρύφει δια το πάθος παρεκ- c 204' 

5 βατικώτερον ε!ρηται. Έπιφοιτήσαντος δε του παγκακίστου τού

του καi άνοσίου προστάγματος, δεύτερος πάλιν άγών, ό περi 

ψυχής, καi φόβος οiος καi κλόνος άπαραμύθητος τον έν τοσού
τοις κατέλαβε δυστυχήμασι. Διο καi λιταίς τοίς ποσi τών έκείσε 

άρχιερέων έκυλινδείτο καi τιlν έκ τούτων βοήθειαν, οση τις ή 

10 ίσχύς, μετα κατωδύνου καi άφορήτου /1 τής συντριβής έξε/κα- Ε 349' 

λείτο θερμώς. Παpfjσαν y&..p έκείσε δ τε Καλχηδόνος, ό Ήρα
κλείας καi ό Κολωνείας τ&..ς σπονδας αύτ~ συντελέσαντες. 

Ύπεμίμνησκε δε αύτοuς καi ορκων καi τών έκ τοu θείου νεμέ-

σεων. Οί δέ, καίπερ βοηθfjσαι τούτψ βουλόμενοι, ομως άσθενώς 

15 fiσχον άνδρών άπηνών aμα καi ώμηστών άναρπασάντων αύτον 

καi ώς ίεpείον άγόντων έπi το σφάγιον. Καi είς το κάστρον 

έγκλείσαντες, θαμα προς πάντας έπιστρεφόμενον καi την τών 

άρχιερέων κατόπιν παρρησίαν ίδείν διηνεκώς έπευχόμενον, οίκί

σκιy τινi παραπέμπουσι καί ηνα Ίουδαίον άμαθη τα τοιαuτα την 

20 τών οφθαλμών αύτοu διαχείρισιν έπιτρέπουσι. Δήσαντες οuν 
αύτον έκ τεσσάρων καi τ~ στήθει καi τft κοιλί't πολλοuς δι' άσπί-

12 καΙ ό Κολωνείας: i.e. Theophilus, ν. Skyl. Cont. 154,11/12 

20sqq. d. 29 mens.jun. a 1072 

2 ομμα τιτανώδες καi κρόνιον: cf. CPG Apost. XVI 64; App. proν. IV 89; Lucian., τim. 54; 

Heliod., Aeth. 2,24 6/7 άγών, ό περi ψυχfjς: cf. CPG Zenob. IV 85; Herod. 9,37: ό δΕ: έν τούτιμ 

τψ κακψ έχόμενος, ωστε τρέχων περi τfjς ψυχfjς 15 άνδρών άπηνών cχμα καΙ ώμηστών: cf. 

Hom., Ι!. 24, 207: ώμηση1ς καi άπιστος άνfιρ 

1 μετεσχήκατο Ε 4 post έν tacite Bekker add. τψ 9 έκυλινδείτο Cpc 11 Χαλκηδόνος 

scripsit Martin 18 παρρησίαν C: παρουσίαν Ε 19 τινι 'Ιουδαίιμ άμαθεί prop. Bekker 20 
διαχείρισιν Ε et tacite Bekker: διαχείρησιν C οόν om. C 21 πολλοuς CE: πολλοi scripsit 

Martin 
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δος επιστηρίξαντες φέρουσι τον ΊουδαΤον περιωδύνως aγαν καi 
aπηνώς σιδήρψ τοuς όφθαλμοuς αύτοu εκταράττοντα, βρυχω

μένου κάτωθεν καi ταύρειον μυκωμένου καi μηδένα τον οίκτεί
ροντα i:'χοντος. Ού μην aπαξ τοuτο παθwν aφείθη τfjς τιμωρίας, 

5 aλλa τριχfi τον σίδηρον τοις τούτου κατέβαψεν δμμασιν ό τfjς 

θεοκτόνου τυγχάνων σειράς, εως καi πληροφορίαν δι' Όρκου κεί
μενος i:'θετο πάσαν την οίκονομίαν εκβλυθfjναι καi aπορρεuσαι 

τών έαυτοu όφθαλμwν. Έγερθεiς οόν αϊματι διαβρόχους i:'χων 
τοuς όφθαλμούς, θέαμα δ' οίκτρον καi ελεεινον καi θρfjνον 

10 επιφέρον τοις όρώσιν aκάθεκτον, ήμιθνης εκειτο, προκατειρ

γασlμένος μέν και τfj vόσψ, τότε δέ 11 τοΙς ολοις aπαγορεύωv και Ε 349' 

τfjς βασιλικfjς έκείνης λαμπρότητας και τfjς μέχρις ούρανοu φθα

νούσης δόξης, μάλλον δέ τfjς ύπέρ τών 'Ρωμαίων aνδραγαθίας 

τοιαuτα κομισάμενος τα επίχειρα. Προαχθεις οόv εν εύτελεl τιi} 
15 ύποζυγίψ μέχρι τfjς Προποντίδος αύτfjς, wσπερ πτώμα σεσηπος 

εϊλκετο, τοuς μέν όφθαλμοuς κατορωρυγμένους i:'χων, η1ν δέ κε
φαληv σuν τοΙς προσώποις εξψδηκυlαν καi σκώληκας εκεlθεv 

δεικνuς άποπίπτοντας. 'Ημέρας δ' όλίγας διαλιπwν έπωδύνως 

τον βίον, και προ τfjς τελευτfjς όδωδώς, άπολείπει τfi νήσψ τfj 
20 Πρώτn τον χοuν aποθέμενος κατα τι1ν ταύτης άκρώρειαν, i:'νθα 

νέον εκείνος έδείματο φροντιστήριον, κηδευθεiς μεν πολυτελώς 

παρa τfjς πρiν βασιλίδας και όμευνέτιδος Ευδοκίας, τfjς τοu κρα

τούντος μητρός, εκείνη γαρ αίτησαμένη τον υίον την νfjσον ταύ
την καταλαβεΤν τούτψ τα τfjς όσίας φιλοφρόνως ετέλεσε, 

25 μνήμην δε καταλιπwν τοις μετέπειτα τών TOU 'Ιwβ εκείνου δυσ
τυχημάτων ύπερβαίνουσαν τfιν aκρόασιν. Τοuτο δε θαυμασιώ-
τατον Ι aμα και γενναιότατον τοις πάσι διήγημα καταλέλοιπεν, c 2o4v 

οη έπi τοις τηλικούτοις πειρασμοΤς καi aπαραμίλλοις κακοΤς 

19/20 d. 4 mens. Aug. a. 1072 

6 θεοκτόνου ... σειράς: cf. Caes. Naz., Dial. 11!, PG 38,1004: καΙ θεοκτόνων 'Ιουδαίων φάλαγγα 

2 έκταράττοντα scripsit Bekker: έκταράττοντες C έκταράττον τ Ε 3 ταύρειον tacite 

Bekker: ταύριον CE 6 δι' ορκου ΕJΚ 7 έκβλυθfjναι Ε: έκχυθfjναι C 10 έπιφέρων Ε 11 
ολοις CE: οπλοις scripsit Martin 19 τf\ 2 om. Ε (sed cf. Skyl. Cont. 154,20) 24 όσίας Ε et scrip

sit Bekker: όσσίας C 

[Β.179/180/181] ΙΣΤΟΡΙΑ 

οuδέν βλάσφημον η μικρόψυχον άπεφθέγξατο, άλΛ. εύχαριστώv 

διετέλει καi χρόνων προσθήκην επιζητών εν κακοΤς, ϊνα εύαρε

στήσn, φησίν, τιi} ποιήσαντι, τον τfjς άσκήσεως δρόμον διανύων 

επιπονώτερον. 
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5 'ΑλΛ ό μεν εν τοσούτοις I aνιαροις το ζην καταστρέψας 11 πολ- Ε 350r 

λfιν τοις πειραζομένοις παρηγορίαν ενέσταξεν· οσψ γαρ αν τις 

καi πειρασθείη, OUK αν τοις τούτου κακοlς παρισωθείη ποτέ. Ό δέ 

τfιν βασιλείαν διαδεξάμενος, ό τούτου πρόγονος Μιχαήλ, την 

τών 'Ρωμαίων aρχfιν περιεζωσμένος, επιεικής τις εδόκει καi 

10 γέρων εν vέοις δια το παρειμένοv καi άπαλον ελογίζετο. Προσε

λάβετο γαρ των κοινwν πραγμάτων διοικηη1ν &νδρα λόγψ καi 

πράξει τών πολλών διαφέροντα και γνώμης περιχαροίJς και 

aρετης ίκανώς άντεχόμενον καi πάσιν ίλαρώς προσφερόμενον, 

άρχιερέα μέν τfjς έν Σίδn καθολικfjς 'Εκκλησίας ύπάρχοντα, τfιν 

15 πρωτοπροεδρίαν τών πρωτοσυγκέλλων επέχοντα, 'Ιωάννην 

τοϋvομα, είινοuχον δέ την κατάστασιν, ύπέρ εύνοuχον δε την 

αγαθότητα και ηΊν πολιτείαν και το μειλίχιον και σωστικον και 

το εuπρόσιτον ενδεικνύμενον. 'Όθεν καi τfj TOU βασιλεύοντας 
άπλότητι και ό:φελείςι: τας οiκείας προσθεlς ό:ρετaς εuχάριστον 

20 ΤΟUΤΟν έποίει και τοϊς ύποτεταγμένοις ειJάρεστον, οσον γε fjκει 

κατα τοuς τότε καιρούς. ΆλΛ. εμελλε πάντως τιi} εύγενει TOU 
σίτου παραμιγfjναί τι καi ζιζάνιον η τfi τής νυκτος επιφοιτήσει 

ηΊν ήμέραν αναγκαίως ύποχωρflσαι. 'Ήν γάρ τις εύνοuχος όνό

ματι Νικηφόρος, εκ Βουκελλαρίων ίfλκων το γένος, δεινος έπι-

25 νοήσαι και pάψαι πράγματα καi πολλην τfi καταστάσει ηΊν 

τρικυμίαν επενεγκεί'ν· δς είς I τάξιν τών σεκρετικών ύποθέσεων Ε 350ν 
τιi) πατρι τοu Μιχαfιλ ύπηρετησάμενος, Κωνσταντίνψ τιi} 11 Δούκςι:, 

10 γέρων έν νέοις: cf. Menand., Sent. 593: όχληρός έστ' aνθρωπος έν νέοις γέρων 21/22 
'ΑλJ\ Ιfμελλε πάντως ... ζιζάνιον: cf. Mat. 13,25-30 25 pάψαι πράγματα: cf. Hom., 11. 18,367: 

ούκ οφελον Τρώεσσι κατεσσαμένη κακa pάψαι 

2 'ίν' Ε 5 άνιαρώς tacite Bekker 6 οσα Ε 7 πειραθείη Ε post ποτέ +ό δε την 

βασιλείαν διαδεξάμενος, ό τούτου πρόγονος:- +μιχαηλ ό δούκας: -in Ε 14 Σίδn Ε et tacite 

Bekker: σίδι C 15 πρωτοπροεδρίαν Ε: &προεδρίαν C πρώτην προεδρίαν coni. Bekker 18 
το om. Ε 24 an έπινοfjσαι συγχύσεις (cf. Skyl. Cont. 155,16)? 



140 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β.181/182} 

έπει σκαιος έφάνη και διαβολειJς και σοφιση1ς τών κακών ώς 

και κατα τfjς αόγούστης μοιχείας fγκλημα τιf> βασιλεί ύποψιθυ

ρίσαι φθόν~ TOU συνεξυπηρετουμένου και συνδιενεργοuντος 

αότιf> Μιχω1λ τοu Νικομηδέος, τfjς μέν βασιλικfjς παραστάσεως 

5 άπεπέμφθη, δοuξ δέ τfjς κατα Κοίλην Συρίαν Άνηοχείας άποδει

χθεiς οόδε τοίς έκείσε μέρεσιν άπράγμονα και άστασίαστον τfιν 

διαγωγην καταλέλοιπε, προφάσεις πολέμων έκ κατασκευfjς 

φρουρίων έπισυνείρων και διανιστών τοuς Σαρακηνοuς άνηπο

λίσματα συνιστάν είς ηΊν τfjς aκρας έπίθεσιν. Καi πολεμείν μΕ::ν 

10 τούτοις η καταπολεμείν μη δυνάμενος, άνηπολεμείν τοίς 'Ρω

μαίοι<; και aνθισηχν προσοίκους πόλεις τοίς pωμαϊκοίς όρίοις 

fιρέθιζεν. ού μην δέ, άλΛ ούδέ τοίς έγχωρίοις Άντιοχεuσιν aνεν

όχλητον και aλυπον την διαγωγην συνετήρησε, ποτέ μέν τας 

κτήσεις αότών aφαιρούμενος, ποτέ δε καταβαρύνων αότας aπαι-

15 τήσεσι παραλόγοις καi άπηνέσιν έπιφοραίς. 'Ός τfjς άρχfjς ταύτης 

παραλυθεiς και μετα ταuτα πάλιν, οία τα τοσ κρατοuντος Ι τότε c 2osr 
περιπετfj και ακυβέρνητα έφευρήματα, πεμφθεις εiς δευτέραν 

ήγεμονίαν ούκ έλάπω τών προτέρων ηΊν μοχθηρίαν είσήνεγκε. 

Tou δέ βασιλεύοντας τεθνηκότος και τfjς αύγούστης την αύτο-
20 κράτορα περιελομένης aρχήν, εσχε ης έναντία τύχη τον πονηρό-

τατον τοuτον καi aδικώlτατον· βασιλικον γαρ δόγμα καταλαβον Ε 351r 

αότον εiς Άντιόχειαν τfj TOU α'ίματος φρουρ~ παραδέδωκε και 

i]ν εμφρουρος έπι χρόνον τινα κατ' 11 έκείνον τον χώρον έν ψ το 
πρόσθεν περίδοξος έγνωρίζετο και της προτέρας εύετηρίας τοι-

25 αύτην δυσκληρίαν aνταλλαξάμενος. Άναρρυσθεiς δέ τfj TOU Διο

γένους άναγορεύσει καi εiς νησον έξορισθείς, ύποσχέσεσι δέ 

χρημάτων δικαστης Πελοποννήσου και 'Ελλάδος aποπεμφθείς, 

τα κατa την έπαρχίαν έκείνην διοικούμενος i]ν. Τοuτον έπi κακιf> 

22 τfi του αlματος φρουρ~ παραδέδωκε: ν. supra p. 60,13/14 

1 έπει σκαιος Ε (cf. Skyl. Cont. 155,18): έπει και σκαιος C 4 Νικομηδέος coni. Polemis: 
νικομηδ0' C νικομηδε0' Ε Νικομήδου scripsit Bekker et prop. Νικομηδέως Νικομήδους prop. 

Pertusi 7 πολέμων Ε et scripsit Bekker: πολεμίων C 13 &λυτον Ε 20 τύχη om. Ε 22 
είς Ε: είς τfιν C 24 και seclusit Bekker 

[Β. 182/183] ΙΣΤΟΡΙΑ 

της τών 'Ρωμαίων aρχfjς μεταπεμψάμενος ό την βασιλείαν 

έσχηκώς Μιχαηλ και μετα μικρον εiς την τών κοινών πραγμά

των διοίκησιν προστησάμενος και λογοθέτην aποδείξας το Ο δρό

μου ταίς έκείνου μαγγανείαις και περινοίαις άλώσψος γέγονεν, 

5 οία φρονήματος άμοιρών σταθηρού και μειρακιωδών άθυρμά
των μη άποδέων. Προσωπείον γaρ εύνοίας ό Νικηφόρος έπιδει
ξάμενος έξωθεί μέν τον έπιεικέστατον aνδρα και λογιώτατον 
μητροπολίτην της Σίδης τού τa κοινα διοικείν, προφάσεις δια πα

ρενθέτων προσώπων κατ' αότού έσκαιωρηκώς. Παραγκωνίζεται 

10 δέ και τον τοΟ βασιλεύοντας θείον, τον καίσαρα, και τιf> βασιλεί 
περιφρονοιJμενον fl μάλλον εiπείν ϋποπτον aπεργάζεται. Καl 
άπλώς πάντας τοιJς οίκειοτάτους πολεμιωτάτους είναι συκοφαν

τήσας και τfjς τού βασιλέως άποστερήσας έγγύτητος ολον εiς 
έαυτον ύποποιείται τον μειρακίσκον aνακτα. και τοuτο ilν βασι-
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15 λικον έπίταγμα καi συντύρευμα, δπερ τιf> I κακίστ~ τούτ~ Νικη- Ε 351ν 
φόρ~ συνέδοξεν. 'Εντεύθεν κατηγορίαι και aπαιτήσεις άθψων 
ανδρών και aποτίσεις aχρεωστήτων και κρίσεις τQ δημοσί~ το 
πλέον η τιf> δικαί~ προσνέμουσαι, aφ' <1ν δημεύσεις καθολικαί 11 

τε και μερικαί, κατηγορίαι συχναί, φισκοσυνηγορίαι πολλαi και 
20 θρfjνος τών πασχόντων και σκυθρωπότης οuτι μικρά. 

Άλλα τούτων οί5τω γινομένων καi κακώς διαγινομένων, θε

ήλατός ης 6ργη την έψαν κατέλαβεν· οί γaρ έκ Περσίδος έπιφα

νέντες Τοuρκοι τοίς pωμαϊκοίς έπιστρατεύσαντες θέμασι δεινώς 

κατελυμαίνοντο καl καηΊκιζον ταuτα ταίς συνεχέσιν έπιδρομαίς. 

25 Σκεψάμενος δ' ό βασιλεuς στρατιaν έλάσαι κατ' αότών aξιόλο

γον συναγείρει μέν στρατόπεδον, νεώτερον δέ τούτοις ήγεμόνα 

προβάλλεται· συνίστησι δ' αύτQ καί τινα Λατίνον, 'Ρουσέλιον 
έπονομαζόμενον, Φράγγους αότιf> παραδοuς τών τετρακοσίων 

26/27 νεώτερον ... προβάλλεται: ν. infra p. 142,9: Ίσαάκιον Κομνηνόν, fratrem imp. Alexii 
Comneni 

2 κοινών EPc 8 παρενθέντων Ε 10 θείον Ίωάννην prop. Pertusi (cf. skyl. Cont. 156,9) 

τον' om. Ε 15 συντύρευμα scripsi (ν. supra p. LXXVII): συντήρημα CE 16 κατηγορίας Ε 
19/20 και θρfjνος τών πασχόντων (cf. Skyl. Cont. 156,17 /18) om. Ε 24 ταίς om. Ε 
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ούχ fiπονας. Έν δέ τι}) Ίκονί4J γενομένου τού στρατοπέδου καi 

φιλονεικίας συνενεχθείσης τινός, άποστατεί τηνικαύτα προ

φανώς ό 'Ρουσέλιος και τοuς Φράγγους παραλαβwν έτέραν έτρά

πετο και nx καθ' έαυτον τQ iδίψ έπιτρέπει βουλήματι. Άνελθwν 
5 οuν είς Μελιτηνην και Τούρκοις τισι συντυχwν άριστεύει κατ' 

αύτών έξ έφόδου τούτοις έπεισπεσών. Το δε λοιπον &παν τών 

'Ρωμαίων στρατόπεδον τft Καισαρέων μητροπόλει παραβαλον έν 

ταύτn τον χάρακα τίθησι. I Σκεψάμενος δέ ό την ήγεμονίαν τοσ c 205' 

πολέμου έπέχων, 'Ισαάκιος ό Κομνηνος ούτος ilν, έξ έφόδου τοϊς 
10 έναντίοις Τούρκοις συμμϊξαι, προnει μέν τfjς νυκτος I μετα μοί- Ε 352' 

ρας ηνος τού στρατοσ, aποτυχwν δε τfjς έπιβουλfjς το έναντίον 11 

πάσχει τfjς iδίας βουλfjς και τοίς έναντίοις παρεσκευασμένοις πε

ριπεσwν aπαράσκευος συρρήγνυσι μεν άκούσιον πόλεμον, 

ήπaται δε περιγενομένων αuτού τών έναντίων τQ πλήθει. 

15 Αίχμάλωτος δέ γεγονως δια το έρρωμένως ταϊς οίκείαις χερσiν 

ό:νητάξασθαι και μη δούναι νώτα τοίς πολεμίοις συναποβάλλει 

μετα τfjς aλλης aποσκευfjς και τον χάρακα, πολλών μεν πεσόν

των 'Ρωμαίων και ζωγρίι:,χ ληφθέντων, πλειόνων δέ φυγft την 

iδίαν σωτηρίαν ένεγκαμένων. 

20 Άλλα τfjς φήμης ταύτης καταλαβούσης καi προσπεσούσης τι}) 

βασιλεί, εδοξε μεν σκυθρωπόν η παθείν, ού μην δέ τών πολι

τικών ό:δικημάτων ό:πέσχετο ταίς τού Νικηφόρου κακαίς ύπο

θημοσύναις πειθόμενος, μηδέ αuτός, ώς έφάνη, την φύσιν εχων 

τοις συμβουλευομένοις ό:ντίθετον. Οί δέ Τούρκοι την έΦαν 

25 εκτοτε κατέτρεχον άδεώς. 'Αδρού δέ χρυσίου την έλεuθερίαν 

ό:νταλλαξαμένου του ήγεμόνος, καi αόθις κατα τών έναντίων 
στρατον εuτρεπισθfjναι καi πεμφθfjναι διεγινώσκετο. Καl προ

χειρίζεται στρατηγος αuτοκράτωρ ό καίσαρ 'Ιωάννης, ό τού βα

σιλεύοντας Μιχαηλ πατράδελφος. 'Ός διαπεραιωθεις καi μέχρι 

30 τού Δορυλαίου πανστρατι~ διελθiιJν κάκείσε ηΊν στρατοπεδείαν 

2 a. 1073/1074 

18 ζωγρί<t ληφθέντων: ν. supra p. 28,11 

6 έπισπεσwν Ε 11 έπιβολfjς Ε 12 παρασκεuασμένοις Ε 18 ζωγρεία Ε 24 έιf>αν Ε 
(cf. Skyl. Cont. 157,25): ίδίαν C 
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καταστησάμενος, aρας έκειθεν προσωτέρω έπεπορεύετο. Καi 

μέχρι τfjς γεφύρας τfjς τού Ζόμπου καλουμένης, finς τον Σαγ

γάρην ποταμον έπικαθημένη την τών 'Ανατολικών και Καπ

παδοlκών έπιζευγνύει έπαρχίαν, γενόμενος, προ τοσ ταύτην Ε 352' 

5 περαιωθfjναι, τον 11 'Ρουσέλιον έμεμαθήκει προς την ό:νηπέραν 
στρατοπεδεύσασθαι γfjν έκ τfjς τών Άρμενιακών aραντα μετα 

πολλfjς και άγρύπνου τfjς ίππασίας και έπιτάσεως. Πέμψας δέ ό 

καισαρ περl συνθηκών αύτψ καl είρήνης, ώς εiκός, διελέξατο. 

Ούκ έν 1σψ δέ τι}) τfjς τύχης άποτελέσματί τε καl συγκυρήμαη 

10 την πρεσβείαν είσήνεγκεν ούδ' έπι φιλοτίμοις έπαγγελίαις και 

δωρεαίς, aλΛ έπι ταπεινώσει και συμβουλft τάχα τού μη aπηνώς 

και χαλεπwς διαχειρισθfjναι. Ό δέ 'Ρουσέλιος &μα μέν ταις ίδίαις 

χερσl θαρρwν, &μα δέ και πολεμικού φρονήματος και γενναιότη

τας πνέω ν OUK έδέξατο την πρεσβείαν ώς aτιμάζουσαν αίιτού την 

15 ίσχuν καi άπειλούσαν και οuχι δεξιουμένην αύτον ύποσχέσεσι· 

και δια τοuτο πόλεμος άμφοίν έπεκηρυκεύθη τοις μέρεσιν. Έπε

χείρει μέν ο~ν ό κα1σαρ δια τfjς γεφύρας περαιωθfjναι κατ' 
αύτοί3· συνεβούλευε δ' ό συστράτηγος (ilν δ' ούτος Νικηφόρος 
κουροπαλάτης ό Βοτανειάτης, άνηρ έξ ένδόξων γενόμενος καi 

20 προγονικi]ν εχων την στρατιωτικi]ν γενναιότητα και κατα χέρα 

και φρένα πάντων Ι ύπερφέρων και υπερκείμενος, και γένους c 2ο6' 
λαμπρότηη καl περιουσίας όλβιότηη κατα πaσαν Άνατολην τυγ

χάνων έπισημότατος), μη διαβfjναι τον ποταμον aλλα περιμειναι 

και το λοιπον του στρατοί) και η καταμαλάξαι τον βάρβαρον 

25 ύποσχέσεσιν έκ τfjς ύπερθέσεως η περαιούμενον έκ τfjς γεφύρας 

δέξασθαι άπαράσκευον η μετα την έπιδημίαν τού έπιλοίπου 

στρατεύματος μετα πλείονας I τούτψ τfjς 11 παρασκεufjς έπελθείν. Ε 353' 

Ό δέ παρακούσας τfjς άρίστης ταυτησl συμβοuλfjς καl τον πο

ταμον διαβας έπιπόνως δια το τfjς γεφύρας εύόλισθον, πολέμψ 

30 παραυτίκα τεθορuβημένος προσέπταισε καl τας παρατάξεις άντι

τάξας τοϊς έναντίοις και δόξας αύτοuς καταπονfjσαι και τρέψαι 

2 ζούμποu Ε 6 yfjν Ε: n'Jν C aραντα Ε et coni. Bekker: aραν τ C 7 post πέμψας Martin 

add. πρέσβεις 11 τοϋ om. Ε άπεινώς E•c 19 κοροπαλάτης Ε 20χέρα CE: χείρα tacίte 

Bekker 22 λαμπρότητα E•c: λαμπρόττ C όλβιόττ Ε 30 κατεθορuβημένος Ε 
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μάχη καρτερωτέρ<;t παρa δόξαν ένέπεσεν· ό γaρ 'Ρουσέλιος μετa 
των έπιλέκτων αuτψ έπελθών κατa κράτος τούτον νικ~ και ταίς 
ίδίαις χερσiν αίχμάλωτον τίθησι· το δε λοιπον τοu στρατού δια
σκεδασθεν προς φuγην αίσχρως wρμησε. Καi οuτω των aγώνων 

5 έκράτησεν ό 'Ρουσέλιος, τοu δηλωθέντος συστρατήγου aτρέστ41 

και aκαταπλήκτ(f) φρονήματι μετa των aμφ' αuτον έπανελθόντος 

είς την ίδίαν κατοικίαν καi επαυλιν. 
Τί δε το aπο τοuδε; Γέγονε μεν ό 'Ρουσέλιος μέγας καi περιώ

νυμος λίαν τψ μεγέθει του κατορθώματος, χωρων δε κατευθu 
10 τοu Βυζαντίου τον καίσαρα σιδηροδέσμιον είχε καi πολλοίς aνια

ροi:ς περιέβαλλεν. Ώς δε προσηγγέλη το τοιούτον aτύχημα τψ τε 
κρατοuνη καl τQ δήμy παντί, πολλή ης ένέσκηψε μέριμνα πCΊ:σι, 

την τοu Φράγγου έπιδημίαν ϋποπτον έξ έπιβουλflς [νδον οίομέ
νου τοu βασιλεύοντας. Διο καi καθίσας είς τον βασίλειον δίφρον 

15 τοιάδε προς τοuς παρόντας μετa πολλης της κατηφείας έδημηγό
ρησεν: «'Άνδρες πολίται καi οσοι της συγκλήτου βουλfjς, σκυ

θρωπi]ν aγγελίαν καi οϊαν οuδεiς uπέμεινεν ετερος, aρn 

καταλαβοuσαν ένωτισάμενος 11 μικρού δέω θανείν. Έγώ γάρ I 

εiμι έκεi:νος ό Ίωνaς. Λοιπον aρατέ με καi βάλετε εiς την θά- Ε 3SJV 

20 λασσαν· διό: γaρ τaς έμaς πράξεις τα τοιαύτα σκυθρωπό: καi χα
λεπό: συναντήματα τοίς 'Ρωμαίοις έπισυμβαίνουσιν». Κα\. ό μεν 
λόγος μετάνοιαν των κακως πραττομένων flνίττετο, το δ' [ργον 

OUK ην και ή διόρθωσις έδείκνυτο οuδαμοu· ιlν γaρ έκείνος ό ταίς 
κακίσταις ύποθημοσύναις ώς ακυβέρνητος καταδουλούμενος 

25 έαυτόν. Τέως δ' οuν προϊόντος του 'Ρουσελίου πρεσβείαί ην ες έκ 
βασιλέως πεμφθείσαι τούτy συνήντησαν aξίωμα κουροπαλα-
τικον ύπισχνούμεναι και δωρεaς φιλοτίμους, εi τf]ν aποστασίαν 
aφεiς ύπόσπονδος τQ βασιλεί γένηται. Ό δε μηδενος των λεγο

μένων aνήκοος γεγονώς της προς την Ι βασιλεύουσαν πορείας c 2o6v 

30 σπουδαιότερον ε!χετο. είχε γaρ μεθ' έαυτοu αίχμάλωτον, έν τfj 

5 a.1074 

18/19 Έγw γάρ εiμι ... θάλασσαν: Ιοη. 1,12 

11 περιέβαλλεν Ε (cf. Skyl. Cont. 158,21): περιέβαλεν C 13 ύπόπτιον C 14 βασιλέως Ε 
19 βάλετε scripsit Bekker: βάλλετε CEP' 27 εi Ε et tacite Bekker: εiι; C 

[Β.187 /188] ΙΣΤΟΡΙΑ 

τοu καίσαρος τροπfj τοuτον τφοσειληφώς, Βασίλειον πρωτοβέ

στην τον Μαλέσην, έκτης των Περσων αίχμαλωσίας OUK έκ 

πολλοu έπανιόντα, τQ καίσαρι δε προσληφθέντα και οίκειωθέν

τα διό: το περιφανες τfjς τούτου φρονήσεώς τε και γνώσεως. Άλλ 

5 εi καi δορυάλωτον τούτον ό 'Ρουσέλιος ελαβεν, ομως έν τιμfj με

γίστη είχε και ώς εμπρακτον aνδρα καi λογιώτατον καi πείραν 
αuτοu δεδωκότα δια των προτέρων έπιστρατεύσεων έν μοίρ<;t 

των συμβούλων έτίθετο, μαλλον δε πρώτιστον είχε, καi ώς 
γλώσση καi χειρi τQ τοιούτ41 έν τοίς πολιτικοίς έκέχρητο πρά-

10 γμασιν. Οδτος τa πολλιΧ μεν έλέσθαι τf]ν εiρήνην τQ 'Ρουσελίy 
ύπετίθει· εi δε καi 11 μισων η1ν τυραννίδα τοu ΜιχαιΊλ ώς καi 
πολλιlν παρ' αuτοu δεξάμενος τιΊν καταφοράν, καθότι αiχμάλω

τος wν aντi έλέους βασιλικού δήμευσιν ύπέστη δωρεaν καi των 
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iδίων I τέκνων aπάνθρωπον γύμνωσιν, οία τa των κρατούντων Ε 354r 

15 τότε παρανομώτατα κολαστήρια, ύπεσκέλιζε η1ν της είρήνης 

aπόβασιν, 'ίνα τοuς aλιrηρίους aμύνηται, αurος μεν OUK οίδα, λέ
γοuσι δε οί πολλοί· ό δ' aνθρωπος φίλος έμοi γνησιώτατος ων 

έξώμνυτο τi]ν τοιαύτην ύπόθεσιν. Ei δε καi τυραννοκτόνος επε
θύμει γενέσθαι, γενναιότητας τοuτο πάντως τεκμήριον. 

20 Έν τQ μέσ41 δε η1ν όδοιπορίαν τοu 'Ρουσελίου διηνυκότος 

καi τaς σκηνaς έν Χρυσοπόλει θεμένου καταντικρu τοu της βα

σιλίδος πορθμού, φόβος [σχε τον βασιλέα καi ή τοu Βύζαντος 

τfjδε κaκείσε διεκυμαίνετο· των άπανταχft γaρ Φράγγων συνα

θροισθέντων καl συνελθόντων αύτQ, στρατος aξιόλογος το τού-

25 του στρατόπεδον έγνωρίζετο· έγγuς γaρ των τρισχιλίων ιlσαν οί 
συνδραμόντες Φράγγοι αuτQ. Ήμέρας δέ τινας εν Χρυσοπόλει 

διακαρτερήσας, εν σιδηροπέδαις εχων τον καίσαρα, πuρ ενηκε 

ταίς εν Χρυσοπόλει τυγχανούσαις οίκίαις καi ή φλΟξ aρθείσα 

πολλfιν aνήγειρε ηΊν β01Ίν και τον κωκυτον τοις aνθρώποις, ώς 

3ο &ν του ανέμου μεταρριπίζοντος αuηΊν καi καταπληκτικfιν άφιέ-

29 πολλfιν άνήγειρε ... τοίι; άνθρώποιι;: cf. Hom., 11. 22,408/409: άμφl δΕ: λαοi I κωκuτψ τ' 
ε!χοντο καi οίμωγfi κατa aστu 

1 πρωτοβέστην (cf. infra p. 148,20) coni. Polemis: σβέστην C βέστην Ε πρωτοσβέστην prop. 

Pertusi 6 λογικώτατον tacite Bekker 7 αύτοίί CE: αύτοίί tacite Bekker δεδωκότα scripsit 

Bekker: δεδωκότοι; C δεδωκότ Ε 
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ναι φωνην μονονουχιΙΙ την τών πυρπολουμένων ϋλην παρα

σκευάζοντας. Καταμαλάξαι δε βουληθεiς ό βασιλεuς την του βαρ

βάρου θρασύτητα πέμπει τούτψ την ίδίαν γυναίκα μετa τών 

παίδων αύτοu. Μεταπέμπεται δε και τοuς Τούρκους λαθραίως, 

5 ήδη τfi 'Ρωμαίων προσβαλόντας έπικρατεί~, καi πολλαίς ύπο

σχέσεσι πείθει τι{) 'Ρουσελίψ άνταγωνίσασθαι. I Ό δε 'Ρουσέλιος Ε 354v 

aρας έκ Χρυσοπόλεως είς την Νικομήδειαν σπουδαίως ύπανε

χώρησε. Βουλεύεται τοίνυν τοuς στρατιώτας τών 'Ρωμαίων ύπο

ποιήσασθαι καi είς πλfjθος μέγα τον οίκείον άγείραι στρατόν. Καi 

10 δια τοuτο των δεσμών άπολύσας τον καίσαρα και φιλανθρώποις 

δεξιώlσεσι ηχς πρώην κακώσεις παρa πάσαν θεραπεύσας έ:λπίδα, C 207' 

βασιλέα 'Ρωμαίων τοuτον άνίστησιν εύφημίαις καi παρασήμοις 

βασιλικοίς το κράτος αuτι{) μεγαλοπρεπώς συγκαταστησάμενος. 

Έπει δε μετa η1ν άναγόρευσιν τούτου aγγελία ης τών Τούρκων 

15 αuτοίς έπfjλθε, πανστρατι~ τον λεγόμενον Σόφωνα, το ορος, 

ύπερβάντες άγχοu τοu φρουρίου τής Μεταβολής την παρεμ

βολην έποιήσαντο. των δε σκοπών άπαγγειλάντων wς ηνες πο

λέμιοι, ού πλείους των πέντε η εξ χιλιάδων, αύτοίς έπεφάνησαν, 

εύθuς ό 'Ρουσέλιος το ένυάλιον άλαλάξαι προσέταπε καl το 

20 στρατιωτικον &παν έξώπλιζε προς τον πόλεμον. 'Ήσαν δε πάντες 

οί τούτψ συστρατευόμενοι Φράγγοι έπτακόσιοι καi δισχίλιοι· 

οuδεlς γaρ έτι των 'Ρωμαίων αuτοίς προσερρύη δια το η1ν 

φήμην τής 11 άναγορεύσεως τοσ καίσαρος έτι μη πλατυνθήναι 

κα1. άκουσθήναι τοίς 'Ρωμαίοις. Ώς δε άνέστελλον αuωu την 

25 όρμΥ,ν δ τε καίσαρ καί τινες των έξοχωτέρων έφ' 4) καθαρώς έπι
γνώναι το πλfjθος τών έναντίων, «ούκ άνεκτόν», είπε, «τψ 'Ρου
σελίψ έστ1. το προς εξ χιλιάδας Τούρκων ά:μφιγνωμονείν καi τον 

πόλεμον άναβάλλεσθαι». 'Όθεν κα1. ταχu τaς τάξεις καταστησά-

10 a. 1074 

19 το ένυάλιον άλαλάξαι: ν. supra p. 17,8/9 

1 παρασκευάζοντος scήpsit Bekker: παρασκευάζοντα C παρασκευάζον τ Ε 7 νικομηδείαν Ε 
13 το κράτος αύτψ C (cf. Skyl. Cont. 159,6): τούτω το κράτος Ε 16 Μεταβολής C: παρεμβολής Ε 

19 προσέπα[τ]ε Ε 21 δισχίλιοι C: δύο χιλιάδες Ε 27 άμφιγνωμονείν C (cf. Skyl. Cont. 

159,14): άμφιγνωμείν Ε 

[Β. 190/191] ΙΣΤΟΡΙΑ 147 

μενος wρμησεν έπ' αuτούς. Σuν πολλfi δε pύμn κα1. βofi I των Ε 355r 

Φράγγων κατa τών έναντίων καταπληκτικώς έπεληλυθότων, 

έδέξαντο μεν οί Τοuρκοι τούτους έπιόντας άντικαταστήναι βου

λόμενοι, μη ένεγκόντες δε το σφοδρον κα1. ά:νύποιστον τfjς έπι-

5 φοράς οί μέν επεσον μαχαίρας εργον γενόμενοι, μηδενος των 
Φράγγων κενην έσχηκότος την χείρα σφαγfjς, οί δ' aλλοι προς 

φυγην wρμησαν. Κατόπιν δέ διωκόντων τών Φράγγων [τεροι 

πάλιν φονί'f χειρi παρεδίδοντο. Άλλa τijς διώξεως έπi πολU γε

νομένης προfjλθον μεν οί Τοuρκοι την φυγην έπιτείνοντες, 

10 άκρατεί δε pυτfjρι τοuς Φράγγους παρασκευάζων ό 'Ρουσέλιος 

φέρεσθαι τόπον OUK ολίγον παρήμειψε. Πολλας δέ τaς άκρωρείας 

aνιών τε καi καηwν έλαθε τοuς πλείστους των στρατιωτών 

οπίσω παραλιπwν καi μετ' ολίγων aπολειφθεlς σuν τψ καίσαρι, 

έν ϊπποις κεκμηκόσι τ ψ συνεχεί τfjς διώξεως, εΤδε το στίφος τών 

15 Τούρκων aπειροπληθές κα1. θαλάσσης άπλέτου μιμούμενον κύ

ματα· ησαν γcφ ύπέρ ηχς έκατον χιλιάδας οί βάρβαροι. Ώς δε καi 
αuτος εθεάθη και διέκρινε καθ' έαυτον μη aκίνδυνον είναι nΊv 

είς 11 τούπίσω φυγήν, &τε των ϊππων αuτοu κεκμηκότων καi τών 
έναντίων τfi aπονοστήσει θάρσος λαβείν δυναμένων, μάχην καθ' 

20 έαυτον συρράξαι διέγνωκεν. Ώς δε προέγνων οί πολέμιοι την 

τών ίδίων κατακοπήν, έν φόβψ καi κυδοιμψ γεγονότες μικροu 
έδέησαν αuτοi την φυγην προλαβείν, εi μή τινες τών Φράγγων 

των ϊππων καταlβάντες έψυχαγώγουν αuτοuς τfiδε κάκείσε σχο- c 207' 

λαίψ ποδl παρασύροντες. Κατανοήσαντες δέ τούτους aπειiρηκό- Ε 355v 

25 τας τψ κόπψ Εστησαν έπi το αύτό· τοu δε 'Ρουσελίου μετa τών 

άμφ' αuτον τα δόρατα τούτοις μετa σφοδράς τfjς pύμης έπιστη

ρίξαντος, ά:ντέσχον μΕ:ν οί Τοuρκοι, ίΞπεσον δε καi τότε τούτων 
συχνοί. Περικυκλώσαντες δε ολίγους οντας τοuς άμφi τον 'Ρου

σέλιον, τοσοuτοι καi τηλικοuτοι το πλfjθος οντες οί Τοuρκοι, βέ-

30 λεσι συχνοτάτοις αύτοuς κατετίτρωσκον τοίς έκηβόλοις τόξοις 

8 φονίι;t χειρί: cf. Aesch., Eumen. 317: χείρας φονίας 

2 έπεληλυθότων C: έπελθόντων Ε 7 διωκόντων tacite Bekker: διωκότων C om. Ε 8 
φονεία C 21 post γεγονότες Ε add. ού 23 αύτοuς coni. Polemis 26 δόρατα C: δώρα Ε 
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άεi κεχρημένοι. Καi τοvς ϊππους εκ τούτων άσυμφανώς κατα

σφάττοντες καi διά πολλών χειρών και βελών τούτους εν κύκλψ 

περισχόντες άδιεξοδεύτψ καi παναλκεί πεζοuς τfj των ϊππων 

σφαγfj κατεστήσαντο. Και οuτω πολλοt μέν τών Φράγγων μετα 

5 Τούρκων πλειόνων τηνικαύτα θανόντες κατέπεσαν, f]λω δέ ζω

γρί<;Ι' ο τε καίσαρ καi ό 'Ρουσέλιος. Οί δ' ύπολειφθέντες των Φράγ

γων είς το της Μεταβολflς φρούριον συμφυγόντες, [νθαπερ ή 

γυνi) τού 'Ρουσελίου ετύγχανε, δι' άκριβείας εποιούντο η1ν τού

του φυλακi]ν καl. συντήρησιν. Οίδε Τούρκοι τον μεν 'Ρουσέλιον 
10 εν ποδοκάκn βαλόντες ίσχυροτάτn άσφαλώς συνετήρουν, 11 τον 

δε καίσαρα δια τιμfjς aγοντες aνετον εiχον και τοίς οiκείοις 
άμφίοις έπίημον. 'Όμως δ' οδν cψφοτέρους χρυσίνων ίκανών 
άνταλλάττεσθαι διεμήνυον. 

Άγγελθείσης δε τfjς τούτων τροπfϊς και άλώσεως τι}> κρα-

15 τούντι, εκκλησιάσας ο13τος επι παλατίου πάση τft γερουσίt;{ εκπυ
στον καi φανερον εποίησε το συμβάν. τοσ δε τιμήματος των 

έαλωκότων έπιζητουμένοu παρα τών Τούρκων, Ε'σπεuδεν ό βα

σιλεuς δι' εξωνήσεως τούτους χειρώσασθαι. Έπικατέλαβε γαρ 

και ό τα πρωτα φέρων παρά τι}> καίσαρι ώς παιδείας, λόγων I και Ε 356' 

20 πολυπειρίας άντεχόμενος, Βασίλειος πρωτοβέστης ό Μαλέσης, 

ελευθερωθεiς μεν εκ των Τούρκων τιμfjς άδρaς προ καιρού, προσ

ληφθεις δε τι}> καίσαρι στρατηγQ τοσ πολέμου εναγχος άτωδε

δειγμένψ, συμβουλεύων τι}> βασιλεί ταχέως πρίασθαι τούτους, 

ϊνα μη οί Τοuρκοι, ώς εστι βεβουλευμένον αύτοίς, βασιλέα 'Ρω-

25 μαίων τον καίσαρα προχειρίσωνται και δια τούτο μεγάλης ώφε

λείας παρα των pωμαϊκών πόλεων καi κωμών καi δυναστων 

άμαχητi επιτεύξωνται· τούτο γάρ, φησίν, εμεμαθήκει μελε

τώντας αύτούς. οϋτω δε συμβουλεύσας καλώς ούδεν τfjς τοιαύ-

5 fίλω δε ζωγρίςι: ν. supra p. 28,11 

1 ό:εi Ε et tacite Bekker: αiεi C 5 fίλω Ε et tacite Bekker: είλω C ζωγρεία Ε 6 
ύποληφθέντες Ε 9 τον μεν Ε: τον C 10 ποδοκάκn ... iσχυροτάτn Ε et tacite Bekker: 
ποδοκάκης ... iσχυροτάτης (?) C 12 χρυσίων Ε 16/17 τών έαλωκότων C: τών έαλωκότων 
τούτων Ε 20 πρωτοσβέστης C μελέσης Ε 

{Β. 192/193/194] ΙΣΤΟΡΙΑ 

της άπώνατο συμβουλης, εi μη καi μάλλον άδίκως ύπερορίαν κα

τεκρίθη καi δήμευσιν, οiα τα τού δεινού καi πονηρού πολεμήτο
ρος. Άδραν οδν καi βαρυτάλαντον χρυσίου ποσότητα συστήσας ό 
βασιλεύων τοuς εξωνησομένους αύτοuς άπέστειλεν. Έπεi δε ή 

5 τού 'pουσελίου 11 γυνή, τι}> κάστρψ τfjς Μεταβολfjς εμφιλοχω

ροΟσα καi πλούτου ίκανώς [χουσα, προεξωνήσατο τον !διον 

aνδρα καl άμφοτέρων των έχθρών ελυτρώσατο, τούτου μεν οί 

πεμφθέντες έκ βασιλέως άπέτυχον, τον δε καίσαρα μόνον έξωνη

σάμενοι επανfjγον είς η1ν βασιλίδα των πόλεων. Έν δε τft Προ-

10 ποντίδι γενομένων αύτών εύλαβηθεiς ό καίσαρ !σως, ϊνα μη 
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ώς aποστάτης καταyνωσθfΊ και ϋποπτος Ι το άπο τοσδε τυyχάνn c zos· 
καi περιεσκεμμένος η καi άπόβλητος, ούκ εκρινε μετα κοσμικfjς 

τfjς περιβολfjς επιστfjναι τι}> άνεψιQ και βασιλεί, άλλα τi]ν κο

σμικην άποβαλόμενος τρίχα, μεταθέμενος είς τοuς μοναχούς, 

15 οϋτως εν εύτελεί τQ σχήματι I τοίς βασιλείοις ενέμιξεν, όπότε Ε 356ν 
καl τοίς εύσυνέτοις άνδράσι θάμβος έπήει καl εκπληξις περl γαρ 

των άφρονούντων καl τα τοιαύτα μη διακρινόντων λόγος 

ούδείς. 

Έπήει οuν θάμβος τοίς συνετοίς οπως οί 'Ρωμαίων άρχηγοl. 
20 μετα τοσαύτης περιφανείας καi λαμπρότητας κατα των όμοφύ

λων έπιστρατεύοντες οϋτως άτίμως καi γοερώς καi μετι:Χ τοιαύ

της εύτελείας καl δυσθυμίας πεποίηνται την έπάνοδον, άντi τού 

πρiν τελουμένου τοίς πάλαι 'Ρωμαίοις λαμπρού και στεφανηφό

ρου θριάμβου καταγέλαστον κατάγοντες και πανευτελέστατον 

25 θέατρον, την ήτταν ού των συστρατιωτων μόνον άλλι:Χ και την 
έαυτών κακοπάθειαν καi σκληροτυχίαν όδυνηρώς θριαμβεύον

τες. Τί τούτου γένοιτ' &ν διαδηλότερον θεοβλαβείας 11 ύπό
δειγμα; 'Όθεν και θαυμάζειν μοι επεισι πώς οί 'Ρωμαίων βασιλείς 

τοuς είδότας Εχοντες πολλων ίστοριών και πράξεων έπιγνώσεις 

4 ό:πέστειλεν a.1075 secundum D.I. Polemis; a.1074 secundum Ρ. Gautier 13/14a.1074 
secundum Ρ. Gautier; a. 1075 secundum D.I. Polemis 

11 τυγχάνει Ε 12 η Ε et tacite Bekker: η C 14 ό:ποβαλόμενος scripsit Bekker: 
ό:ποβαλλόμενος CE 19 συνετοίς om. C post τοίς αύτοίς siνe τοίς προειρημένοις prop. 
Bekker 27 θεοβλαβείας διαδηλότερον Ε 29 εiδότας C: iδόντας Ε 
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και τύχας λαμπρας και ταπεινας γινομένας έξ αίτιων προφανε
στάτων, (;)ν μεν έκ θείου χόλου τοΊς άμαρτανομένοις σφοδρως 
έπαναπτομένου, (;)ν δε άπο βουλευμάτων γλίσχρων καi άγεννων 
και άνοικείων τοις πράγμασιν, οuδένα λόγον αuτων πεποίηνται 

5 οόδ' άξιοuσι τας αiτίας μανθάνειν έξ (;)ν τα τοιαύτα δυστυχήματα 
τfj 'Ρωμαίων ήγεμονί<,1 προσπίπτουσιν· άλJ\ έfξω πάσης βουλfjς 
θεοφιλούς καl θεραπείας τοG θείου και τfjς των πατρίων νόμων 
επανορθώσεως καθιστάμενοι aβούλως και προπετως εiς πολέ-
μους μεγάλους καi κινδύνους, μη πρότερον τον Θεον I ίλεωσά- Ε 357' 

10 μενοι, τας pωμαϊκας δυνάμεις εiσάγουσι· καl πάσχοντες κακως 
καl ήττώμενοι aπηνως αl'σθησιν ou λαμβάνουσι τfjς έκ του 
θείου νεμέσεως. ΆλJ\ οί πάλαι 'Ρωμα1οι oux οϋτω ποιουντες ηχς 
φοβερας έκείνας καi μάχας καi στρατηγίας κατώρθουν, aλλά, 
καίπερ η1ν έκτου Θεου Λόγου καi τfjς έκ τfjς άρρήτου και ύπερ-

15 φυοuς σαρκώσεως αότού καi κατα τόνδε τον κόσμον συνανα
στροφfjς νομοθεσίας μηκέτι λαβόντες έπi το σέβειν τα θεΊα και 

aρεηΊς aνηποιεισθαι καl τοuς της αγαθοεργίας νόμους και εύσε
βε1ας καi καθαρότητος έκθύμως τηρεΊν, ομως τfi φυσικfi μεγα
λοφροσύνη προς τας τούτων παρατηρήσεις νουνεχως 

20 έπαιδεύοντο· καi εl'περ ποτε συνέβη τfi 'Ρώμn εl'τε ηττης δυσ
κλήρημα 11 εl'τε σημείΌν οuκ άγαθον έπεφάνη, πολλην έποιούντο 
η1ν έfρευναν και τi]ν ζήτησιν, μή πού η των δεόντων και άρμο
ζόντων παρελείφθη η παρθένος έκ των φυλαπουσων το αθά
νατον πup η1ν παρθενίαν έκλάπη η παρανομίας έπράχθη όνείδισμα 

25 και χόλος έντεuθεν θεΊος τοΊς 'Ρωμαίοις έπαπειλεΊ. Και διερόμε
νοι πολλάκις εuρισκον τας των άτοπημάτων αiτίας καi διορθού-
μενοι I ταύτας καi το θεΊον έξευμενίσασθαι πληροφορηθέντες, c 208V 

μετα τοιαύτης παρασκευής καi θάρσους εiς τοuς πολέμους έχώ-
ρουν καi κατώρθουν αότοuς έπi μεγάλοις τροπαίοις τάς νίκας 

30 έπαίροντες. Έπεi καi τούτο τοΊς στρατηγοΊς δια σπουδf]ς καi φρον-
τίδας έγίνετο, το καθαρμον ποιεΊσθαι τfi στραη~ παντος I άδι- Ε 357' 

κήματος καi pυπάσματος, καi μετα το καθfjραι ταύτην τότε το 

16 νομοθεσίας CE: νομοθεσίαν scripsit Bekker 23 παρελείφη Ε 25 διερόμενοι scripsi: 

διερώμενοι Ε διερευνώμενοι C 31 έγένετο Ε 32 ταύτην C: ταύτα Ε τότε om c το om. Ε 

[Β. 195/196] ΙΣΤΟΡΙΑ 

προκινδυνεύειν τfjς πατρίδος aμεινον εΤναι διελογίζοντο. ΤοΊς δε 
νuν 'Ρωμαίοις οόδεν τούτων δια φροντίδας έστίν, άλJ\ οί μεν 

άρχηγοi τούτων καi βασιλεΊς προφάσει δημοσιακfjς ώφελείας τα 

χείριστα και θεομισfj καi παράνομα διαπράττονται, ό δε του στρα-

5 τού προηγούμενος μη προσανέχων τιj) πολέμψ μηδε τfj πατρίδι 

νέμειν τα Όσια προαιρούμενος καi τi]ν έκτης νίκης δόξαν περι

φρονων' προς το κερδαίνειν ολον έαυτον επιτείνει καi η1ν στρα

τηγίαν έμπορίαν κέρδους OUK εuπραγίαν του iδίου εθνους ούδ' 

εύδοξίαν πεποίηται. Το δε λοιπον πλfjθος, έκτων ήγεμόνων τας 

10 άφορμας λαμβάνον τfjς άδικίας, aκαθέκτοις καi aναισχύντοις 11 

όρμαίς τοuς όμοφύλους κακως καl aπανθρώπως μετέρχονται, 

άρπάζοντες και βιαζόμενοι τα τούτοις προσόντα καi τα των πο

λεμίων δρωντες έν τfj iδί<,1 κατοικί<,1 καi χώρςι και μηδεμιας κα

κοποιίας η λαφυραγωγίας παραχωρουντες τοΊς λεγομένοις 

15 πολεμίοις. Άφ' (;)ν αί παλαμναιόταται τούτοις aραι παρα των 
όμογενων επιφέρονται, ώς της ηττης αύτων aνεσιν παρεχομένης 

πάσαις τα!ς των 'Ρωμαίων κώμαις και χώραις καi πόλεσι τοιού

των πράξεων δρωμένων. και πάλιν τεθαύμακα, τίνι θαρροuντες 

οί των 'Ρωμαίων προεστωτες προς aντιπαρατάξεις καΙ πολέμους, 
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20 έν οΤς άγωνοθέτης aρρεπi]ς καθέστηκεν ό Θεός, τοuς aμφ' 
αύτοuς έξοπλίζουσιν, η πάντως οiόμενοι λήσειν τον aνύστακτον 

όφθαλμον I καl κλέψαι την νίκην ως ηνος οίκοδεσπότου μη Ε 358r 

έπαγρυπνουντος το!ς iδίοις ούσίδιον; Λανθάνουσι δΕ: ού μόνον 

των έπi τα1ς μάχαις έλπίδων άποτυγχάνοντες, άλλα καi τον βίον 

25 δυσκλεως καταστρέφοντες καi τοΊς έξ aδικίας συμποριζομένοις 

προσαποβάλλοντες καi τα δικαίων πόρων τιj) δημοσίψ περιερ

χόμενα. 'Έγωγε ο3ν έν πολλο1ς συνεκστρατευσάμενος κάν τοις 
βασιλείοις συνεχως συναναστρεφόμενος ούδέπω εγνων έν πάσι 

21/22 τον άνύστακτον οφθαλμον: cf. Greg. Nyss., De vita ... Ephraem Syri, PG 46,829°: ό 

τούτου (i.e. τού 'Εφραίμ) άνύστακτος όφθαλμος 

2 ούδέ τούτο Ε 4 θεομισfί ΕΡ' 5 μ[i) π)ροσανέχων Ε 7 ολον προς το κερδαίνειν Ε 

έπι[τ]είνει Ε 9 πεποίηνται Ε 10 τής Ε: τaς C 15 παλαμναιότατοι C 18 δραμένων Ε 
23 ούσίδιον: ούκ ίδιον cac 26 δικ[α)ίων Ε 27 [ο]uν Ε 28 [έ)ν Ε 
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βουλην ΘεQ άρέσκουσαν, ούδ' έπl στραηωηκοις η πολιηκοις 

πράγμασι σκέψεως προβαινούσης η διαγνώσεως εύλάβειαν προ

επιμιχθεισαν τοu μή πώς ποτε παράνομόν τι συναναφαίνεται τft 

βουλft και ΘεQ aποτρόπαιον· aλλα το παν είς το κέρδος τοv βου-

5 λεύματος καταντ~ κ&ν ίερό: βεβηλώνται, κ&ν aνθρωποι βλά

πτωνται, 11 κaκεινοι προέχουσιν έν τοις βασιλείοις, οί τό:ς 
προφάσεις του αδίκου καi θεομισοuς κέρδους έκ πονηρίας συλ

λέγοντες. ΆλΛ ούδ' έν πολλοις τούτων ό Θεος ήγειται τοu προ

βουλεύματος καi μνήμη τούτου συνανακέκραται. Διό: ταuτα τfιν 
10 τών γινομένων έν τοις 'Ρωμαίοις καταστροφfιν ές αύτην άνα-

φέρω την έκ τοσ θείου νέμεσιν καi την I έκ τfjς aδεκάστου γνώ- c 20Ψ 
μης άπόφασιν, δη τοις εeνεσι ημασθαι το δίκαιον λέγεται καi 

συντηρεισθαι τιχ πάτρια νόμιμα τούτοις aπαρεγχείρητα καi 

πaσαν την εύτυχίαν έκτου δημιουργοί} καταπτασαν αύτοις συν-

15 εχώς έπιλέγουσιν' aπερ κοινό: πασι τοις άνθρώποις είσi προτε

ρήματα καi παρa πάσης I άπαιτοuνται θρησκείας. Ή γό:ρ άληθfις Ε 353v 

καi aμώμητος πίστις ήμών τών Χριστιανών, έπεi τών aρετών 

τυγχάνομεν ίtκπτωτοι, κατάγvωσις μaλλόν έστι καi κατάκρισις, 

καθwς καi τQ θείι;.> νόμι;.> τών έντολών δοκεi φάσκοντι «ό εiδwς 

20 το θέλημα τοu Κυρίου αύτοί3 καi μfι ποιών δαρήσεται πολλάς». 

Καi μή μοί τις έπιτιμήσn τfjς τοιαύτης τών ήμετέρων κατα

δρομfjς. Ού γcφ έπi λοιδορίς< τούτων άπλώς καi άημίς< ψευδόμε

νος γέγραφα, άλΛ έπi έλέγχι;.> τών κακώς πραττομένων, μ ή πού 

ποτε aρα αίδwς καi φόβος ύπέλθοι του θείου τοuς ήγεμόνας καi 

25 στρατηγοuς καi αύτοuς τοuς ύπηκόους αύτών καi μεταβαλόντες 

έπi τα κρείττονα τfjς &νωθεν εύμενείας καi άντιλήψεως τύχωσι 

καi τaς οίκτρaς έπανορθώσονται 11 τύχας. Περιέσχον γaρ ήμCi:ς 

19/20 ό είδwς ... δαρήσεται πολλάς: Luc. 12,47 24 αίδwς καi φόβος: cf. Hom., rl. 
15,657/658: tσχε γcφ αίδwς καi φόβος 27sqq. Περιέσχον γcφ ήμaς ώδίνες θανάτου: Ps. 
17(18)5; 114(115)3 

3 μ ή πώς ποτε scripsit Bekker: μήπως ποτέ CE 5 &νθρωπον Ε 6 κάκείνοι Ε: κάκείνο C 
οίΕ: είς C 7 συλλ[έγο]ντες Ε 10 [pω]μαίοις Ε 14 καταπτάση Ε 16 άπαιτοuνται C: έπαι
νοuνται Ε 24 ύπέλθοι CE: ύπέλθn coni. Polemis 

[Β.198/199] ΙΣΤΟΡΙΑ 

ώδινες θανάτου κατά τε πασαν έψαν καi την έσπέραν τών γοτ

θικών καi μιαρωτάτων έπικρατησάντων έθνών καi κατατρυφη

σάντων τfjς ήμών εύηθείας η αμελείας η, τό γε aληθέστερον 

εiπειν, θεοβλαβείας καi μανίας, δη κατ' aλλήλων λυττώντες καl 

5 άκρατώς τοις όμοφύλοις μαχόμενοι καi θανάτου καταφρο

νοuντες έν τοις άλλοφύλοις πολέμοις δειλοi καi aνάλκιδες καi 

προ πολέμου νώτα διδοuντες φαινόμεθα. 

Άλλa ταuτα μέν ίκανa προς &νδρας πολλa και έξ ολίγων δυ

ναμένους νοειν καi προνοειν τοu συμφέροντος. Είσελθόντος δΕ: 

1 ο του καίσαρας καi παραστάντος τQ βασιλει εμεινε μέν ήσυχία τοις 

βασιλείοις και εδοξεν ό κρατών fiδη κατωρθωκέναι το παν, πλην 

οσον άπέτυχε τοv μi] τον 'Ρουσέλιον έν χερσi λαβεΤν καi aμύνα-
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σθαι. I την γaρ τών Τούρκων κατa τών 'Ρωμαίων έπιστρατείαν Ε 359' 

και το σφάττεσθαι τοσοuτον γένος Χριστιανών και δnοuσθαι 

15 κώμας καi χώρας καi aρδην άνάστατον την έψαν όρασθαι, πft 

μέν σφαζομένων aναριθμήτων άνθρώπων πft δΕ: αίχμαλωτιζο

μένων, έν δεuτέρι;.> έτίθετο. Ό δέ γε 'Ρουσέλιος, εi και οί Τοuρκοι 

διεσπαρμένοι προς πάντα τα pωμαϊκό: έτύγχανον θέματα, άλΛ 

αύτος aρας έκ τοu τfjς Μεταβολfjς φρουρίου μετό: τών ύπολει-

20 φθέντων Φράγγων στρατιωτών καi τfjς συνεύνου καl τών τέ

κνων καl τών ύπαρχόντων αύτQ δια μέσης τfjς χώρας άτρέστως 11 

έβάδιζε καl το θέμα τών Άρμενιακών καταλαβwν τοΤς προτέ

ροις αύτοu κάστροις καl αδθις άποκατέστη. Καl οϋτως έκδρομό:ς 
κατα τών Τούρκων ποιούμενος άπειρξεν αύτοuς τοu τQ τοιούτι;.> 

25 θέματι προσβάλλειν καi πολεμικοις περιβάλλειν κακοις. Ό δΕ: 

βασιλεuς θυμομαχών κατ' αύτου έξ ύποβολfjς τοu προρρηθέντος 

εύνούχου, τοu Νικηφόρου, I προnρειτο μαλλον τοuς Τούρκους τα c 20Ψ 
'Ρωμαίων ίtχειν καi aγειν πράγματα η τον Λατινον τοuτον έν ένi 

τόπι;.> χωρεισθαι καi άπείργειν τaς έκείνων έπιδρομάς. Δια τοuτο 

30 καi πολλό:ς μηχανό:ς καi συνθήματα καi ύποσχέσεις τοις Τούρ

κοις δούς, εί τοuτον ποιήσοιντο αύτQ ύποχείριον, έξαπέστειλε 

τών έν ύπεροχαις άξιωμάτων ενα, στρατιώτην μέν οντα, νέον δέ 

31 a. 1075 secundum Ρ. Gautier 

5 θανάτου scripsit Bekker: θανάτω C θανάτ Ε 12 τοu Ε: τό C 18 διεσπαρμένοι Ε: διεσπασμέ
νοι C 24/25 τοιού[τω θ]έματι Ε 25 προσβάλειν Ε 26 προρρηθέντος C: προρρυέντος Ε 
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η1ν ήλικίαν καl φρονήσεως καl aνδρίας οuδενος aποδέοντα, 

Άλέξιον πρόεδρον τον Κομνηνόν· δς εν τψ aστει τfjς Άμασείας 

γενόμενος εκαραδόκει το μέλλον. Ό δε 'Ρουσέλιος φιλίας καl 

συνθήκας μετα τοι3 τών Τούρκων εξάρχοντος ποιησάμενος 

5 συνfjλθε τούτοις I πολλάκις εψιλωμένος στρατιωτών. Έν μι~ δε Ε 35Ψ 
σύνδειπνος τούτοις ύπάρχων επιβουλην ύπέστη δεινήν· οί γcφ 

Τοuρκοι, πaσαν φιλί αν προδιδόντες χρημάτων, κατέσχον αuτον 

και δεσμώτην aπέδειξαν, παράγγελμα νόμιμον εχοντες το τοuς 

'Ρωμαίους aπατaν και σφάττειν καl προδιδόναι καi μη δεδιέναι 

10 ορκον, οσον το κατ' αuτούς. Καi ό μεν κατείχετο δεσμώτης 

αuτοις, ό δε πρόεδρος Άλέξιος επραγματεύετο δια 11 δώρων ηΊν 
τούτου κατάσχεσιν καl aπόληψιν, εν τψ μέσιy τοσ βασιλέως οiο

μένου είρηνεύειν τα πράγματα· τιΊν γαρ τών Τούρκων aπηνft επι

κράτειαν είς οuδεν ελογίζετο δι' aναλγησίαν καl μίσος το προς 

15 'Ρωμαίους, ώς fοικεν. 

Έν ι{) καi δικάζοντα πολλάκις, ώς εί'ωθεν, aσυμβάτους δίκας 
καl &προσφυή βασιλει καi aνευλόγως καταδικάζοντα τοuς 

aνθρώπους ύποθήκαις τών συνηγορούντων τοις χείροσι, φfjμαι 

καταλαμβάνουσαι, τοuς Τούρκους λέγουσα ι περl Χαλκηδόνα καl 

20 Χρυσόπολιν κατατρέχειν, aρτι πρώτον τfi τοιαύτn πλησιοχώρψ 

επιφοιτήσαντες γft, οuδεμίαν ταραχην ενεποίουν καi σύγχυσιν, 

aλΛ ώς aλλοτρίας χώρας πασχούσης αύτος aφροντις fμενεν. 

Οϋτως οδν αuτοu fχοντος, ό τα πρώτα παρ' αύτοu φέρων Νικη
φόρος, ό λογοθέτης τοσ δρόμου, τιΊν είς τον βασιλέα εuνοιαν 

25 πολλαχόθεν επισεμνύνειν έαυτψ σοφιζόμενος επραττε μεν οσα 

τούτιy βουλομένιy ενfjν, άπετείχιζε δε τfjς τοι3 βασιλέως άγάπης 

τήν τε μητέρα καi τοuς όμαίμονας καi τοuς λοιποuς συγγενείς 

ώς βασιλειώντας δfjθεν καi το συνοίσον αuτψ I μη θέλοντας, καi Ε 360r 

4 τού τών Τούρκων έξάρχοντος: i.e. Toutach, ν. Bryennius 187,6-189,16 

14 είς οuδεν έλογίζετο: ν. supra p. 68,12 

2 Άμασείας Ε et tacite Bekker: άμασίας C 14 είς C: ώς Ε 16 δικάζον~ Ε 17 άπροσφυη CE: 
άπροσφυείς coni. Rosenstein καταδικάζον~ Ε 18 φήμη Ε 19 καταλαμβάνουσαι Ε et scrip
sit Bekker: καταλαμβάνουσι C 

[Β. 200/201/202) ΙΣΤΟΡΙΑ 

οτι αύτος μόνος το συμφέρον αύτψ διασπουδάζων καθέστηκε. 

Διο δη καi μεγάλα παρα τψ βασιλεί δυνηθεlς αύτος ήν ό το παν 
διεξάγων τfjς βασιλείας καi τψ βασιλεί επιτρέπων το πραχθη

σόμενον καl τας τιμας καi προνοίας οiς εβούλετο χαριζόμενος 
5 δια λημμάτων 11 ouχi μικρών. 1'Ην γαρ μετα τών aλλων κακών 

καi περi φιλοχρηματίαν δαιμονίως σπουδάζων καi κτήσεων άκι

νήτων χανδον ποιούμενος τιΊν επίκτησιν. 'Ων aκορέστως εχόμε

νος κέντρον καi ταμείον τfjς των λοιπών αuτου κτήσεων 

επισυναθροίσεως ηΊν του 'Εβδόμου μονην ( κατεστήσατο). Ταύ-
10 την γαρ λαβών κατα δωρεαν παρεσκεύαζε τον βασιλέα πολλα 
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τών κτημάτων αύτψ προσκυροuν όσημέραι κα! προjσόδους C 210' 

aφθόνους περιποιείν, ώς αύτοu τάχα διαγωνιζομένου ποιήσαι 

τουτο μετ:α παρέλευσιν τψ βασιλεi πολύολβον ενδιαίτημα, σκε

πτόμενος έκ μοχθηρίας οίκειοuσθαι καl παρακερδαίνειν τα νυν 

15 προσφερόμενα καi τψ όνόματι τfjς μονfjς πλουτον επικτaσθαι 

ύπερφυfj, τ:οu δε μέλλοντος είναι τον λόγον aπόρρητον. Έν τού
τοις δε πaσιν ούδένα κόρον λαμβάνων, καίτοι καi παρα πάντων 

τών εν τέλει καi τών στρατιωτών καi τελωνών καi πρακτόρων 

δωροδοκούμενος καl κτήσεων ίδικών καl οί'κων εν περιλήψει 

20 μεγάλων καi πολλών καθιστάμενος, οuδε του κερδαίνειν καl εκ 

συκοφαντημάτων aπείχετο ούδε του επιβουλεύειν τft εύθηνίςι 

καi τιΊν κοσμικιΊν aδημονίαν καl ενδειαν οίκείαν ποιεiσθαι φι

λοκερδείας I ύπόθεσιν. Τ ψ το ι καl μαθών ώς έν τ ψ κάστρψ τft Ε 360v 

'Ραιδεστψ κατάγουσιν aμαξαι τον σiτον πολλαi καi διαπιπρά-

25 σκουσι διασκεδαννύμεναι εί'ς τε τα τών μοναστηρίων ξενοδοχεία 

καl κατατόπια καi αuτfjς τfjς μεγάλης εκκλησίας και πολλών 

εγχωρίων, καi aνετον ποιούνται την πρaσιν 11 προς τον βουλό-

16 τού δf: μέλλοντος εJ:ναι τον λόγον άπόρρητον: cf. Xen., Anab. 6,1,21: δτι aδηλον μΕν 
παντi άνθρώπψ δπn το μέλλον ίfξει; Ps. Isocr., Ad Dem. 29: κοινι'J γcφ ή τύχη καi το μέλλον 
άόρατον 

1 σπουδάζων Ε 8 ταμιείον Ε κτήσεως Ε 9 (κατεστήσατο) addidi: έποιείτο prop. 
Bekker 12 άφθόνους Ε (cf. Skyl. Cont. 162,4) et prop. Rosenstein: άφθόρους C 17 καίτοι 
καi C: καi τοίς Ε 19 ίδικών CE: είδικών tacite Bekker 21 τοϋ C: το Ε εύθημία Ε 26 κατόπια Ε 
27 ποιούνται Ε et tacite Bekker: ποιούντα C 
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μενον καl aκώλυτον καl οϋτως όδεύει δια πάντων το aγαθον 

τfjς εύθηνίας, φθονήσας τfjς εuετηρίας τψ κόσμψ φούνδακα 

έκτος του &στεος ό παγκάκιστος έποικοδομεί καν τούτψ συνα

θροίζεσθαι τας άμάξας έπισκήπτει, βασιλικψ γράμματι τουτο διο-

5 ρισάμενος. Καi μονοπώλιον τίθησιν είς το aναγκαιότατον χρfjμα, 

τον σίτον, μηδενΌς δυναμένου εί μη aπο τοu φούνδακος έξωνή
σασθαι, φούνδακος τοu δολίου καl δαιμονιώδους πράγματος καl 

όνόματος. Έξ οό γcφ έκείνος έπάγη, η εύθηνία τών πόλεων 
Φχετο και ή του θείου όργη τα ύπο 'Ρωμαίους μειζόνως κατέλα-

10 βεν. ου γάρ, wσπερ το πρότερον ilν, ό βουλόμενος έξωνείτο τον 
σίτον καi μετα τoiJ πωλουντος συνήλλαττε καi ε1περ μfι έv τψδε 

τψ κατατοπίψ ηρέσκετο, μετέβαινεν είς το &λλο καi αuθις είς 
ετερον καl aπο τών άμαξών ή πρaσις έγίνετο· aλΛ είσερχόμενα 

τα γεώργια έν τfj του φούνδακος είρκτfj σιτώνας εiχον ένοίκους 
15 του φούνδακος καl σιτοκαπήλους πολλούς, και οότοι προαρπά

ζοντες τον σίτον έξωνουντο καl aπετίθουν καi διηγωvίζοντο 

κερδαίνειν έπi τQ νομίσματι νομίσματα τρία. Ήγόραζε δ[ aπο 

τών άμαξών ούδείς, οί5τε ναυτικος είσάγων αύτον είς την βασι

λεύουσαν οuτε aστικΌς οί5τε &γροικος οuτε aλλος οuδείς aλλ 

20 aπο I τών σιτοκαπήλων του φούνδακος ή πρaσις προέβαινεν, ώς Ε 3Η 
έκείνοι έβούλοντο καl ό προκαθήμενος αuτών λυμεών φουνδα

κάριος, δς καινοτομών τοuς τον σίτον καταβιβάζοντας 11 καl 
σίτον εκ τούτων κακώς aφαιρούμενος καl βαρείας aπαιτήσεις 

ύπερ τών τοπιατ:ικών είσπραττόμενος ήνάγκαζε η1ν πρaσιν δια 
25 το καινοτομείσθαι πολυειδώς ένδεεστέραν ποιείν. Καi οϋτως τρε

φομένου τοu φούνδακος είς aδικίαν aπαραμύθητον έξέπιπτε τα 

τfjς προτέρας εύθηνίας τft πολιτείιt καi περιέστη aπο δέκα καi 

όκτώ μοδίων είς εν α μόδι ον του νομίσματος ή του σίτου πρaσις. 

Έκομμερκεύοντο γaρ έκτοτε, φεu τfjς πλεονεξίας, ού μόνον αί 

14/15 σιτώνας εlχον ... καi σιτοκαπήλους: cf. Greg. Naz., Or. XVI, PG 35, 9608
: οί σιτώναι 

καi σιτοκάπηλοι; Or. XLIII, PG 36, 544Α: Ταϋτα μέν οί σιτώναι καi σιτοκάπηλοι 

3 άστεως scήpsit Martin 7/8 καi όνόματος om. Ε 8 [έ]κείνος Ε 12 κατοπίω Ε 18 αuτον 
coni. Bekker: αuτό CE 24 τοπιακών Ε 27/28 άπο δέκα καi όκτώ μοδίων CE: άπο όκτώ 
δέκατα μοδίου scήpsit Martin 29 έκομμερκεύοντο scήpsit Bekker: έκκομερκεύοντο CE 
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πυροφόροι aμαξαι, aλλα καi τα λοιπα wνια, οσα πλησίον έκείνου 

παρώδευον. Άπείρlγοντο δε καi οί τfjς περιχώρου εκείνης καl οί c 210v 

τfjς 'Ραιδεστού έποικοι πωλείν τα 'ίδια γεώργια έν ταίς έστίαις 

αuτών. Άφnρουντο δε καl οί μέδιμνοι καl μόνος ό φουνδαξ τών 

5 μεδίμνων ύπfjρχε κύριος, οπερ ούδέποτε γέγονεν, ούδ' ό r]λιος 

είδε τοιούτον aδίκημα. Εί γαρ προσηγγέλη τις πωλήσας ο'ίκαδε 
σίτον έξ ων έγεώργησεν, ώς φονεuς η βιαση1ς η aτοπόν τ:ι ετερον 
πεπραχώς έδημεύετο καi ήρπάζετο παρα τοu έπιστατοuντος τψ 

φούνδακι. Παρfjσαν γaρ τψ φουνδακαρίψ έκ πάσης ίδέας κα-

10 κούργων aχρι τών έκατον ταξεώται ταττόμενοι παρ' αύτοu καi 

τοuς έλεεινοιJς έμπόρους καi γεωργοuς πολλοίς aνιαροίς περιέ

βαλλαν· καi οuδεiς ilν ό aντιστfjναι τούτοις δυνάμενος τψ τε 
πλήθει δυσκαταγωνίστοις οuσι και τft δυναστείιt του λογοθέτου Ι 
το θράσος aκάθεκτον έχουσι. Καi ό μ[ν ξ' λιτρών τον φούνδακα Ε 361V 

15 μισθωσάμενος 11 ένηβρύνετο τψ έξ αύτοu πορισμψ, ή δ' ένδεια 
rouς πάντας έπίεζεν, ού μόνον του σίτου aλλα και τών aλλων 

εiδών. Έκείvοu γαρ στενοχωρουμέvου aνάγκη καi τα λοιπό: στε

νοχωρείσθαι, οτι δι' αύτοu τών aλλων ώνίων ή έπίκτησις η πε

ριποίησις γίνεται καi οί μισθαρνοuντες βαρυτέρους τοuς μισθοuς 

20 δια το ένδεες τfjς τροφfjς aπαιτουσι. και οί μεν aξιολογώτεροι 
τών άνθρώπων καi οί τψ φούνδακι πλησιάζοντες έγίνωσκον την 

αύτοu χαλεπότητα καi οθεν τQ κόσμψ το δεινΌν τfjς έvδείας 

aηδώς έπεπόλασε· το δ' aδικον κέρδος, ώς φάρμακον μέλπι κα

τεσκεuασμέvον τε και κλεπτόμεvον, τοuς κρατοuvτας άπειροκά-

25 λως κατέθελγε, μέχρις αν σuν τψ κέρδει τούτψ καi την ούσίαν 
πaσαν καi η1ν σωτηρίαν άπέβαλον. 

Έν τούτοις οuν τών βασιλικών φροντισμάτων ύπόντων, 
μaλλον δετών του Νικηφόρου δεινών βουλευμάτων συναγομέ

νων, fiρξατο μέ:ν ύπορρείν ό σίτος καl καταλήγειν τα τfjς εύθη-

23/24 ώς φάρμακον ... καi κλεπτόμενον: cf. Phot., ep. 1, 1031-1033: οuτε γcφ τa δριμύτερα 

τών φαρμάκων άνευ μέλιτος τοίς κάμνουσι προσάγειν έγνώκασιν οί ίατροi et al. 

6 προσηγγέλη Ε et tatice Bekker: προσηγγέλει C 10 ταξιώται C 14 ξ' C: εξ Ε 19 
μισθαροϋντες Ε 23 άηδώς CE: άηθώς prop. Bekker κατασκευασμέyον Ε 24 κλαΤπτόμενον Ε 
25 τούτψ scripsi: τούτου CE 26 άπέβαλον coni. Bekker: άπέβαλ C άπέβαλε Ε 
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νίας εiς !:νδειαν, ηuξανε δέ ό των πολλων γογγυσμός, καi 

μαλλον των άκριβως έπισταμένων το aτοπον καi δσων των γι

νομένων κακων έγγυτέρω καθίσταντο. Έθρυλλείτο δέ καi το 

παρa τον 'Ίστρον κατοικούν μιξοβάρβαρον· παράκεινται γaρ τfj 

5 οχθn τούτου πολλαi καi μεγάλαι πόλεις, έκ πάσης γλώσσης συν

ηγμένον i:χουσαι πλήθος καi όπλιτικον ού μικρον άποτρέφου-

σαι, προς αίς οί περαιωθέντες Σκύθαι το 11 πρότερον I τον Ε 362' 

σκυθικον έπιφέρουσι βίον. Παρ' ών καταληιζόμεναι καi τaς έκ 
των βασιλικων ταμείων άποστελλομένας έτησίως φιλοτιμίας 

10 σπουδfj το σ Νικηφόρου περιεκόπτοντο. Καi κατa τούτό τινες των 

τοιούτων πόλεων εiς άποστασίαν aπέβλεψαν καl εiς το i:θνος 

των Πατζινάκων παρήγγελλον. Σκεψάμενοι δ' οί περi τον βασι

λέα σατράπην στεΊ:λαι των οiκειοτάτων αuτψ, !:γνωσαν κατε

πάνω τής Δρίστρας χειροτονήσω Νέστορά τινα τψ των βεσταρχων 

15 μέν άξιώματι τετιμημένον, άπο Ίλλυριων δέ το γένος Ε'λκοντα 

καi δοσλον πατ:ρψον γεγονότα τού βασιλεύοντας. "Ον καi τfj το

σαύτn τιμήσας ό τηνικαuτα κρατων aρχfi έξαπέστειλε μετά ηνων 

Δριστρηνων ύπισχνουμένων τψ βασιλεί η1ν εiς τούτον τού κά

στρου μετάθεσιν. Άπελθwν δέ καί τινα χρόνον διηνυκώς, εϋρι-

20 σκε μέν τοuς έγχωρίους μικρόν τι η οuδέν η1ν το σ βασιλέως των 

'Ρωμαίων κυριότητα έπιστρεφομένους, είς δε τον έξάρχοντα I τού- c 211' 

των, Τατοuς αuτψ ή προσηγορία, η1ν έξουσίαν τfjς aκρας 

όλοσχερως άναφέροντας. Ε'ίτε δε φόβ~ τούτων ό Νέστωρ κατα

σεισθείς, ε'ίτε τψ όμοτίμ~ τοG γένους τfjς έκείνων έρασθεiς προ-

25 αιρέσεως, ε'ίτ' έκ τής καταλαβούσης αύτόν φήμης δηχθεiς n'Jν 

ψυχήν, fiτις fjν ώς η1ν οiκίαν αuτοί) καi η1ν ούσίαν τψ δημοσί~ 

έγγράφουσι προφάσει του μη καταναλωσαι το δοθέν αύτψ χρυ

σίον έκτων βασιλικων θησαυρων είς δέον (και γaρ δυσμενως !:χ ων 

προς αύτον ό Νικηφόρος i:πραττε τούτο κακως, 11 τψ φθόν~ καi 
30 τfj κακοηθείςι: μη προτιμαν το συμφέρον είδwς I καi τιμωρων Ε 362ν 

25/26 έκ τfjς ... φήμης δηχθεiς τι)ν ψυχήν: cf. Eur., Med. 110: ψυχι) δηχθείσα κακοίσιν 

29/30 τ<j) φθόν<ιJ ... εiδwς: ν. supra p. 31,16/17 

2 δσων scήpsi: δσοι CE 3 έθρυλλείτο CE: έθροείτο vel έθορυβείτο prop. Polemis 4 παρa C: 

περi Ε 'Ίστρον Ε et tacite Bekker: tστρουν C 14 δίστρας Ε 15 ίλλuρικών Ε 22 Τατοuς scήpsit 
Martin (cf. Sk:yl. Cont.166,17): τατρuς C τατρuς Ε 28 θησαυρών C: ταμιείων Ε 

[Β. 206/207] ΙΣΤΟΡΙΑ 

έπισφαλως τον άκρίτην έν οϋτω συγχύσει των πραγμάτων ύπάρ

χοντα, καi προ τού δούναι λόγον τής διοικήσεως), τής αύτής 

έκείνοις βουλfjς καi γνώμης έπi συνθήκαις καi δρκοις κοινωνός 

έχρημάτισε καi προς τaς όμολογίας ταύτας καi το των Πατζινά-

5 κων i:θνος συναρμοσάμενος πολεμείν τοίς 'Ρωμαίοις μετ' αύτων 

άσπόνδιv τfj μάχn συνέθετο. Συγκινήσεως οδν γενομένης τοιαύ
της, τa περi τον πόλεμον καi την τής pωμαϊκfjς χώρας έπιδρομην 

αύτοίς έξηρτύετο. 

Έν δε τψ μέσ~ τού 'Ρουσελίου τοίς Τούρκοις κατεχομένου, 

10 πολλην ό πρόεδρος Άλέξιος έποιήσατο η1ν σπουδην τψ κάστρ~ 

τfjς Άμασείας ένδιατρίβων ύπο η1ν iδίαν χείρα τούτον ποιήσα

σθαι. Καi μέντοι καi ταλάντων ίκανων τιμησαμένων των Τούρ

κων τον 'Ρουσέλιον, τfj καταβολfj των άπαιτουμένων wνιον 

αuτον άπειργάσατο καi ύπο την ίδίαν ύπηγάγετο χείρα καl σι-

15 δηροδέσμιον άποδείξας διa πολλής είχε καi άγρύπνου τής φυ
λακής. Είτα πέμψας γράμματα προς τον βασιλέα καi παρ' έκείνου 
πάλιν δεξάμενος, διa τfjς Ποντικfjς θαλάσσης έπεπορεύθη καi 

τούτον είς την βασιλεύουσαν μετa τfjς αύτfjς ποδοκάκης είσήγα

γεν. Ό δέ βασιλεuς μη προθέμενος εiς οψιν έαυτοσ καi θέαν 

20 τούτον έλθείν καί η βουλεύσασθαι βασιλικfjς άνεξικακίας καl 

μεγαλοφροσύνης 11 έπάξιον και προθείναι κατ' αύτου δικαστή-
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ριον καi μετa διάγνωσιν καταδίκη μεν θανατηφόρψ τούτον ύπο

βαλείv, άνηστfjσαι δέ τψ δικαίψ χόλψ το ήπιώτατον καi 

φιλάνθρωπον καi οϋτω φυλάξαι τfj 'Ρωμαίων I άρχfj τηλικούτον Ε 363' 

25 στρατιώτην καi στρατηγόν δυνάμενον έν τοίς φλεγμαίνουσι κα

κοίς τfjς έι}>ας ίάσασθαι πολλa των αύτfjς συντριμμάτων, wστε 

χάριτας όμολογήσαντα τfjς σωτηρίας τψ βασιλεί καi άνυπερ-

18 aut. 1075 vel vere 1076 secundum Ρ. Gautier 

1 άκρίτην CE: aκριτον prop. Bekker post οuτω vel μεγάλη deest vel simile quid Bekker 

ύπάρχοντα Ε: ύπάρχόν τ C ύπαρχόντων coni. Bekker 11 Άμασείας Ε et tacite Bekker: άμασίας C 

16 γράμματα Ε: γράμμα C 19 προσθέμενος Ε 20 καί τι Ε: καί τι καi C 22 άποβαλείν Ε 25 
[δ υ ]νάμενον Ε 27 όμολογήσαντα coni. Rosenstein: όμολογήσαντας C όμολογήσαντι Ε 



160 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 207/208] 

βλήτους ευχαριστίας πεποιηκότα, οπερ πάντως άνάγκη τούτψ 

ποιflσαι ilν λογικψ τε δντι και φρονήσεως OUK άμοιρουντι στερ
ρας, λαβείν η1ν ήγεμονίαν του πολέμου και της πιεζούσης έπι

δρομης έλευθερώσαι τα έψα, οσον γε iiκει κατ' άνθρωπίνην 

5 εννοιαν έκτης τών προτέρων αuτου κατορθωμάτων και τολμη

μάτων κατανοήσεως μη πεποιηκwς οδν οuτως ό βασιλεύς, άλλα 
τQ θυμψ το πλείον άπονείμας του πράγματος, ελαθε μεγίστης 

iσχύος και εuπραγίας άποστερήσας την 'Ρωμαίων άρχήν, wς και 

μετα ταυτα τα πράγματα παρεστήσαντο. Παραδοuς οδν αuτον 
10 τοίς βασανισταϊς ξεσμοίς άνηκέστοις δια βουνεύρων, ως τινα 

δοσλον δραπέτην, αurον καθυπέβαλε και εiς ενα τών πύργων Ι 

κατακλείσας, ζοφώδη καl aφιλάνθρωπον, arημέλητον εΤχε καl C 211' 

σχοίνοις σιδηρο'iς δέσμιον. 

'Έφθη οuν ό Νέστωρ την μελετωμένην έκπληρώσας βουλην 
15 καi μετα τών Πατζινάκων εiς την Μακεδονικην έμβαλwν καi 

ταύτην κακώς aγαν καl aπηνώς διαθείς οuδε 11 γαρ εiς πόλεμον 
aντεπεξελθείν αuτQ οί έν Άδριανουπόλει συλλεγέντες στρα

τιώται έτόλμησαν. οϋτως Θρςiκάς τε περιήλθε καi μετ α πλήθους 

aξιολόγου της Βύζαντος έγγuς έστρατοπεδεύσατο. Το δ' aλλο I 
20 πλήθος έπαφflκε ηχς λοιπας πόλεις καi. χώρας aποκείρειν τε καi. Ε 363v 

δηουν. Θέρους δε wρας ένισταμένης καi τών καρπών ήρτημέ-

νων, ou μικρά τις τών άναγκαίων σπάνις κατείχε την βασιλεύου-
σαν καl τας λοιπας έσπερίας πόλεις, ώς και αuτο'iς τοίς κτήνεσι 

τας τροφας έπιλείπειν καi πανταχόθεν έπιστυγνάζειν τοίς ολοις 

25 το απορον· οϋτε γαρ aξιόλογος στρατια τft βασιλίδι παρflν τοuς 

πολεμίους δυναμένη άπώσασθαι, οϋτ' aλλη τις μηχανη εύέλπι

δας τοuς πολίτας έποίει προς την του ifθνους aπαλλαγήν. Άλλ 

οuδ' ό βασιλεuς λόγψ καi φρονήσει καi πολυπειρίι;χ διαφέρων ilν, 
wστε δια της οίκείας όξύτητος λύσιν εύρείν τινα του δεινου. Μία 

30 δε πaσιν έδόκει τών τοσούτων κακών aπαλλαγή, ή του άπο λο

γοθετών Νικηφόρου προς τοuς πολεμίους ifκδοσις. Τουτον γαρ 

ι πεποιηκότα coni. Rosenstein: πεποιηκότ C πεποιηκότι Ε 4 κατCι Ε 9 οόν Ε (cf. Skyl. 
Cont. 161,25): om. C γCιρ prop. Bekker ι2 άτ[ημέ]λητον Ε 13 σιδηραίς Ε ι8 περιήλθε om. C 
20 [πλfj)θος Ε 22 [κ)ατείχε Ε 23 πό(λ)εις Ε 26 μηχ[α)νi] Ε 26/27 τοuς πολίτας εύέλmδας Ε 
28 πολ[u]πειρία Ε 3ι τοu[τ]ον Ε 

[Β. 208/209] ΙΣΤΟΡΙΑ 

iσχυρώς επεζήτουν λαβείν καi κολάσαι ώς τών ολων δυσχερών 

α1τιον και αuτίκα της βασιλευούσης aπαναστflναι και δουναι 

την προτέραν aδειαν τοϊς 'Ρωμαίοις και κατακληρώσαι τα 

έαυτών. Άλλ ό βασιλεuς πάντα προέσθαι καi παθείν Ιiτοιμος ή ν 
5 η τον ζητούμενον εκ μέσου ποιήσασθαι. Καi τουτο γαρ εζητείτο 

καi εζυγομαχείτο τοίς πλείοσιν, wστε καν μη εκδοτος τοϊς εναν

τίοις δοθft, παραλυθflναι τέως αuτον της 11 του λογοθέτου aρχής 
και iδιωτευσαι καi. ο1καδε καταστflναι ώς aπρακτον πάντη καi 

πaσιν aπόβλητον, ϊ'να καi τουτο άρκουν ήγησάμενοι προς τιμω-

10 ρίαν αuτου οί πολέμιοι τfίς στρατοπεδείας aπόσχωνται. Έπεi δε 

οuδ' εiς τοuτο κατανεύων ό βασιλειJς ετύγχανεν, οuδ' ένος 

aνδρος aπραξίας σωτηρίαν τοσ γένους παντος τών 'Ρωμαίων 

άνταλλάξασθαι πρόθυμος ήν, βοηθεί τούτοις ανωθεν ή θεία 
άντίληψις τα'iς aκλινέσι πρεσβείαις της παναχράντου δεσποίνης 

15 ήμών Θεοτόκου. Οί γαρ aποσταλέντες πρέσβεις παρα τών Πατζι

νάκων aναπεμφθέντες πάλιν εiς αuτοuς ύπωπτεύθησαν εκ τινος 

aπροόπτου αίτίας ώς λάθρςt διαχειρίσασθαι μέλλοντες τον πρω

τοσύμβουλον αuτών καi συστράτηγον Νέστορα. Καi φοβηθεiς 

έκείνος τον άπο μηχανής κίνδυνον, ταχέως έκειθεν aναστήσας 

20 η1ν στρατιαν 6πισθόρμητος t]λαυνε. Και διελθwν την Μακεδο

νικην καi τοις aλλοις Πατζινάκοις συμμίξας, o'i η1ν χώραν πaσαν 
κατέτρεχον καl κατεληίζοντο, οϋrως εiς τα περl τον 'Ίστρον 

χωρία καl τας έπαύλεις aνέδραμε, πολλην επαγόμενος λείαν 

άνθρώπων τε καl κτηνών καl της aλλης aποσκευής. 'Εκείνου δε 

25 ταχέως aναχωρήσαντος, aνακωχην τα πράγματα ifλαβον καl τών 

γεωργημάτων και τών aλλων χορτασμάτων άδεώς έποίουν οί 

προς ταυτα τεταγμένοι την ε1σοδον και την άπαλλαγην οί 

πλείστοι θαυμασίως έώρταζον τψ Θεψ καi τft τούτου πανυπερ

τίμψ μητρi τα χαριστήρια νέμοντες. 11 

ι9 άπο μηχανής: ν. supra p. 120,30 
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ι έπεζήτουν Ε (ν.!. 6/7: κ&ν μη έκδοτος τοίς έναντίοις δοθfi): έπεζήτει C 4 προέ[σ]θαι Ε 
5 τον C: το Ε et tacite Bekker [έκ μέ]σοu Ε 6 έ[ζuγομ]αχείτο Ε 11 post τούτο cetera 
desiderantur in Ε οόδ' ένος tacite Bekker: οόδενος C 
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Μοιρα δέ ης I τών έσπερίων στρατευμάτων έξ Άδριανουπό- C 212r 

λεως &ρασα τ<f> βασιλεί προσελήλυθεν εiπειν τε καi άκούσαι παρ' 

αύτοΟ σπεύδουσα η1ν τών έπιζητουμένων αύτοίς άπόκρισιν· έπεν

εκάλουν γcφ στέρησιν τών στρατιωτικών όψωνίων καi κακοπα-

5 θείας τινας έξ άπρονοησίας τwν κρατούντων καi άπληστίας. Οί 

δέ περi τον βασιλέα άδίκως αύτοuς μετελθόντες στρατιωτικόν τι 

πλfjθος εiς ένέδραν αύτών προητοίμασαν καl δτε τούτους εγνων 

τών ϊππων καταβάντας έπi τψ ποιfjσαι η1ν f.γκλησιν, κατ' αύτών 

άφfjκαν τοuς έφεδρεύοντας. Καi οϊ περιχυθέντες τοuς όμοφύ-

10 λους σφοδρώς και πολεμίως κατήκιζον, οί μέν pάβδοις σιδηραις 

αuτοuς κατατείνοvτες, οί δέ ξίφεσι τελείοις Cιναιροσντές ηνας, oi 
δΕ: τaς σκηνaς αιJτwν διαρπάζοvτες και τοuς 'ίππους συναφαρπά

ζοντες. Τούτου δέ γενομένου πολuς f.λεος έπfjλθε τοις Βυζαντίοις 

ύπέρ τwν άναιτίως παθόντων στρατιωτών καi κατέγνων τοu βα-

15 σιλέως καi τών περi αύτον ούκ έλαχίστην ηΊν &νοιαν, wστε καi 

αύτον έκεινον μετάμελον δέξασθαι καl άνασwσαι τούτοις τινα 

τwν διαρπαγέντων, μη μέντοι δέ τι πράξαι την τοιαύτην παροι

νίαν καi βλάβην άνακαλούμενον, μήτε φιλοτιμίαν τινα τοις 

στρατιώταις άποδοuναι. 'ΑλJ\. οϊ γε προς τα οiκεια λύπης οιJ μι-

20 κρaς άνάμεστοι έπαναστραφέντες ούκ f]θελον έπi τοσ αuτοu μέ

νειν (φρονήματος)' άλλα τοuς πολεμιωτάτους άμύνασθαι 

διεσκέπτοντο. 11 

Έν τούηy δέ τ<f> f.τει καl τέρατά ηνα κατεφάνησαν εiς την Βύ

ζαντσς. Τρίπους τε γαρ ορνις έγεννήθη καl παιδίον έτέχθη κατα 

25 μέτωπον εχον τον οφθαλμόν, καi τούτον ενα καi μόνον, τραγο

σκελές δέ τοuς πόδας. Καi προτεθέν έν τfj τών Διακονίσσης δη

μοσί~ παρόδψ κλαυθμον i]φίει παιδικQ προσεοικότα. Δύο δέ τών 
'Αθανάτων στρατιωτών πλησίον τοu δυτικοu τfjς πόλεως τείχους 

έν δημοσίψ τόπψ κεραυνόβλητοι γεγόνασιν. Ού μην δέ άλλα καi 

30 έν ούραν<f> κομfjταί τινες παρετείνοντο. 

Έπεi δέ καi την έψαν οί έκείσε καταναλίσκοντες iΊσαν βάρ
βαροι καi πορθοuντες καi καταβάλλοντες, πλfjθος έκειθεν όση-

8 καταβάντας tacite Bekker: καταβάντες C 21 <φρονήματος) addidi (cf. Skyl. Cont. 
167,22) 26 τών C: τfjς tacite Bekker 

{Β. 211/212] ΙΣΤΟΡΙΑ 

μέραι τfj βασιλίδι προσέφευγεν, δ τε λιμος έστενοχώρει πάντας 

τfj ένδεί~ τών άναγκαίων καταπιέζων αύτούς. 'Επιγενομένου δέ 

καl χειμwνος, έπείπερ ό βασιλεύς, άφιλότιμος wν κα'ι σφόδρα φει

δωλίας έχόμενος, ούδέν έκ τών βασιλικών θησαυρών η τfjς 

5 aλλης προνοίας εiσfjγεν η τοίς έν τέλει η τοις δημοτικοις παρα

μύθιον καi εκαστος περl έαυτοu στυγνάζων ούδέ χειρα πλου

σίαν εΤχε προς το τοις δεομέvοις έπαρκειν καl παρέχειν τα τfjς 
ζωfjς έφόδια, δια γαρ τούτων τοις πενεστέροις ώς έπίπαν τα χρει

ώδη προσάγονται, πολUς καi άμύθητος θάνατος ού τών ξένων 

10 μόνον άλλα κα'ι τών τfjς πόλεως δήμων καθ' έκάστην έγίνετο, 

wς καl τοuς νεκροuς αuτwv σωρηδΌν εν τε τοις λεγομένοις έμβό

λοις κα[ τοις ύπαίθροις ό:νακετσθαι 11 κα'ι φοράδην κομίζεσθαι 

πολλάκις έν μιξ( καi τfj αύτfj κλίνη πέντε καi εξ νεκροuς άτημε

λήτους, καi πανταχόθεν έπιρρέειν nx σκυθρωπα και πάσης κα-
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15 τηφείας πληροuσθαι την βασιλεύουσαν. Τών δέ καθημερινών 

αδικημάτων και Ι παρανόμων κριμάτων ούδεμία τις αναστολη c πz' 
τοις κρατοuσιν έγίνετο, ό:λΛ wσπερ μηδεvος το παράπαν ένο

χλοuντος τοις 'Ρωμαίοις άλλοφύλου πολέμου η θείας όργfjς η 

τοuς άνθρώπους κατατρυχούσης ένδείας καi βίας βιωτικfjς, 

20 οϋτως άδεώς f.πραττον τα θεομισfj καi τυραννικά. Καi πaν προ

βούλευμα βασιλικΌν καi έννόημα εiς το τοuς οίκείους άδικειν 

καi κατασοφίζεσθαι καi θηρεύειν τοuς βίους αuτwν καi την 

άφορμην τfjς ζωfjς κατεγίνετο. 

Τί οδν το έντεuθεν; 'Ήσχαλλον πάντες καi έδυσχέραινον καi 
25 διηνεκώς έποτνιώντο προς τον Θεον έπιβλέψαι, προς η1ν αuτού 

κληρονομίαν δια παντος ίκετεύοντες, καi προχειρίσασθαι &νδρα 

aμα μέν καi τοuς τυράννους αύτοuς δυνάμενΟΥ καθελείν aμα δέ 

καl τιχς τύχας τών 'Ρωμαίων προς το εύθυμότερον έπαναγαγείν 

φρονήσει καi γενναιότητι καi φιλοτίμψ καi φιλοίκτψ ψυχfj. Καi 

25/26 έπιβλέψαι προς τi]v αύτοu κληρονομίαν: cf. Idt. 13,5: οτι vuv καιρος ό:ντιλαβέσθαι 
τijς κληρονομίας σου 

1 ο τε C: οτε scripsit Martin 
κατατρεχούσης C 

19 κατατρυχούσης scripsi (cf. Skyl. Cont. 171,20): 
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μέντοι καl τετυχήκασιν OUK είς μακραν των κατα σκοπόν. Προσ

δεξάμενος γαρ η1ν αtτησιν αuτων ό έν έλέει Cι:μέτρητος Κύριος 

aνίστησιν aνδρα κρείττονα της εuχης των φοβουμένων αuτον 

καi τοσοuτον εiς aρεηΊν καi μεγαλοφροσύνην καi γενναιότητα 

5 καl στρατιωτικην μεγαλοδοξότητα οσον ό πρώην βασιλεύων 11 

είς κακίαν καl μικρολογίαν καl άγενfj πολιτείαν διεγινώσκετο. 

"Ην δε οuτος, ό το κράτος δηλονότι έκτου έπουρανίου βασιλέως 
μνηστευθεiς καi aξιος αύτψ λογισθείς, Νικηφόρος κουροπαλά

της ό Βοτανειάτης, δν πολλαχοu της γραφής (~C τρισαριστέα καi 

10 δοκιμώτατον διελάβομεν. ούτος γαρ εύγενιlς των aφ' ήλίου άνα
τολιον καθεστώς καl τfjς των 'Ανατολικων έτταρχίας τυγχάνων 

πρώτιστος πλούτψ καi γένει καi παλαιων Ε:ργων καi νέων λαμ

πρότησι, καi την στρατηγίαν εχων του αύτοu θέματος, περίλυπος 

ην ταuτα όρων· ού γcφ €φερε, φύσιν εχων εuσεβη καi φιλόθεον, 
15 ζfjν καi τοιαυτα καθοράν Cι:νοσίως πραττόμενα καl π&σαν την 

έψαν τοις πολεμίοις άνάστατον καi αuτην ηΊν μεγάλην Κων

σταντινούπολιν ττολεμουμένην τοτς των κρατούντων aκρατως 

aδικήμασι και ηΊv έσπερίαν yfiν κατακειρομένην τοις εeνεσιν 

καl τοiς βλαπτικοiς έννοήμασιν. ΆλΛ άναφέρων εiς την του γέ-

20 νους επισημότητα καi διανοούμενος άκριβως ώς πολλων καl 

μεγάλων άριστευμάτων καi βοηθημάτων ή 'Ρωμαίων άπέλαυσε 

yfj παρ α των προγόνων αύτου κατα διαφόρους καιροuς καl χρό
νους, καi δεύτερος φανfjναι τούτων άνάξιον λογισάμενος, εi μη 

βοηθήσοι τοις κάμνουσιν όρθοδόξοις, δι' οϋς Χριστος ό Θεος 

25 ή μ ων το οίκειον αίμα έξέχεε, ζηλωτi]ς διαπυρώτατος γίνεται καi 
την ψυχην αuτου τίθησιν ύπερ της του Χριστοί) ποίμνης καi τοu 

άγίου εθνοuς αuτοu. Καi της Τούρκων ετι ζεούσης 11 έπιφορ&ς καi 

πολέμων πανταχόθεν aναρριπιζομένων σφοδρwς, εύθαρσως και 

γενναίως aνθίσταται τούτοις αύτός. Καi Cι:νθοπλίζεται κραταιως, 

2 ό έν έλέει άμέτρητος Κύριος: cf. Deut. 5,10: καi ποιών (i.e. ό Θεός) i:'λεος είς χιλιάδας; 

Ps. 32 (33)5: τού έλέοuς Κuρίοu πλήρης ή yfj; Eph. 2,4: ό δέ Θεος πλούσιος wν έν έλέει 

5 οσον tacite Bekker: οσος C 24 βοηθήσοι C: βοηθήσαι tacite Bekker 

[Β. 214/215) ΙΣΤΟΡΙΑ 

oux οπλοις καl πλήθει θαρρήσας στρατιωτων, rjσαν γαρ προκα
τειργασμένοι πάντες καi καταβεβλημένοι ταις συνεχέσιν έπιδρο

μαις καi σφαγαις καi fiτταις, οί δε καi δεδιότες ετι καi τούτψ 

μη συνερχόμενοι, Cι:λλCι τψ θείψ σθένει πάσαν Cι:ναθεις η1ν 
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5 έλπίδα καi τψ δικαίψ ζήλψ την δεξιαν όπλίσας κατα πασων των 

aντικειμένων δυνάμεων παρρησιάζεται την Cι:λήθειαν I καi κατ' C 213r 

αuτοu του κρατοuντος, oux ώς βασιλικως διαγινομένου περι τα 
πράγματα, Cι:λΛ ώς τυραννικως καi aθέσμως καi Cι:προνοήτως 

χρωμένου τft διοικήσει των ολων καi είς κακον βάραθρον συν-

10 ωθουντος τοuς Αuσονας. Έπεi γaρ γράφων το δέον πολλάκις καi 

συμβουλεύων τψ βασιλει μεταβαλειν προς το βέλτιον καl δι

καιοσύνης οπλοις καl στρατιωτικοις μηχανήμασι καi δοράτων 

προβλήμασι καταστρατηγfjσαι των έναντίων, ού μόνον ούκ εiχε 
τούτον καταπειθfj καl όμόδοξον, Cι:λλα καl δυσμενως προς αuτον 

15 διακείμενον καi μισοuντα τοuτον δια τi]ν εuσχήμονα συμβου

λήν, αύτος τοuς τηλικούτους Cι:γωνας καl τα κατα των Cι:λλοφύ

λων παλαΊσματα καl την ύπέρ των Χριστιανων φροντίδα μόνος 

ύπέρχεταί τε καi Cι:ναδύεται· καi μέσον Θεοu καi aνθρώπων τi]ν 

aγαθην προαίρεσιν καi τον έμφωλεύοντα τούτc.y σκοποv εuσεβη 

20 προβαλλόμενος aρχεται του των 'Ρωμαίων 11 έκθύμως Cι:ντιλαμ
βάνεσθαι πόρρω θέμενος την του βασιλέως βαθεiαν ταύτην 

άπόνοιαν. Οί δΕ: συνελθόντες αύτψ μη ΘαρρείΎ αύτψ παρεγγυη

σάμενοι, εί μη και των παρασήμων τfjς βασιλείας έπενδύσηται 

την λαμπρότητα, ποιειται καl τοuτο τfjς αύτοu μεγαλοφροσύνη ς 

25 καi κοινωφελοuς ύπακοfjς ύπόδειγμα κράτιστον. Καi περιβάλ

λεται μέν χλαμύδα καi βύσσον καi άλουργίδα, τi]ν δ' εuφημίαν 

του κράτους παρα πάντων είσδέχεται, δευτέραν aγοντος του 

'Απριλίου μηνος τfjς α' ίνδικτιωνος, όπόταν ό έωσφόρος fiλιος 

τον ίσημερινον κύκλον έλαύνων καθαρώτερον aμα καi λαμπρό-

25sqq. d. 2 mens. Apr. (Jul. ms. C; Jun. secundum D.l. Polemis) a. 1078 

9 είς κακον βάραθρον σuνωθοίίντος: cf. Nicol. Myst., ep. 32,379: μάλλον δέ προς έλεεινον 

βάραθρον σuνωθοuντος 

28 Άπριλίοu scripsi (ν. Τσολάκης, Χρονολογικά, 413-417; cf. Skyl. Cont.172,4/5): 'Ιοuνίοu 

prop. D.I. Polemis (Notes, 71,9) ίοuλ' C α' C: πρώτης scripsit Martin 



166 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 215/216] 

τερον τον περίγειον κόσμον έργάζεται καi τοίς aνθρώποις η1ν 

ή μέραν μεγίστην καi χαρίεσσαν καi ύπερβλύζουσαν τοίς aγαθοίς 

aποδείκνυσι καi κόσμον ολον χαρίτων aρρήτων έμπίπλησιν. 

'Άρχεται τοιγαρουν των κοσμικων έ:ργων ό νέος οδτος δεσπό-

5 της καi βασιλεύς. Καi πρωτον μεν καταπλήττει τοuς Οuννους 

aπαντας, οσοι η1ν έψαν κατέτρεχον, καi θάμβους καi aπορίας 

πληροί. Καi Υ]ρξατο συρρείν έπ' αύτον πλείστον οσον τουρκικον 

πλfjθος έν δουλικ4> τ4> φρονήματι· παρfjσαν γaρ τούτψ αύτόμο

λοι τήν τε δουλείαν όμολογουντες καi τfιν προς αύτον όμιλίαν 
10 καi η1ν αύτου θέαν εύεργεσίαν μεγίστην ε1ναι κατατιθέμενοι. 

'Ην γcφ θεαθfiναι μεν φοβερώτατος όμοu καi ήδύτατος τQ τε κα
ταπληκτικQ τοίJ μεγέθους καi τft έπιφανείςι τfjς pώμης καi τQ 

τfjς δψεως χαροπQ καi cωτραπηβόλψ.ll Διαλάμπουσαν γaρ εχων 

η1ν δψιν aκράτοις τοίς έρυθήμασι τοuς όφθαλμοuς έδείκνυ χα-

15 ρίτων μεστούς, το μέλαν &κρατον εξωθεν έπιτρέχον ύποδει

κνύοντας καi κάλλος aρρητον ενδοθεν ό:ποστίλβοντας, τήν τε 

όφρuν ύπεραιρομένην δίκην άψ!δος έν όμοίςι καi αψευδούσn 

βαφft καi το μέτωπον φεγγοβόλοι<; προσεοικος ταις μαρμαρυ

γαις καi την &λλην το() προσώπου κατάστασιν aναλογουσαν τ4> 

20 κάλλει καi δεύτερον ηλιον χειροτονουσαν έπίγειον. Καi θε-

αθfjναι μεν τοιουτος ilν και κρε!ττον fiπερ έκπέφρασται· 
όμιλflσαι δε τοσουτον χαρίεις Ι και εuθυμος και περιδέξιος ές τα c 213' 

μάλιστα, ώς Σειρfjνας μιμείσθαι τοuς φθόγγους αύτου πάντας 

f'λκοντας προς ό:κρόασιν καi των οί'κοι ποιούντας έπιλανθάνε-

25 σθαι καi μόνψ προσανέχειν αύτQ. Οϋτως έκ πρώτης έντεύξεως 

aπασι σχεδΌν πόθος του βασιλέως ένέσκηψεν, ού μόνον 'Ρωμαί

οις, aλλa καi αύτοίς τοίς έναντίοις καi μαχιμωτάτοις άνδράσι 

καi <l'>ν ή πρaξις των aγριωτάτων θηρίων ούκ &ποδεί· αίδείται 
γάρ, φησίν, άρετfιν καi πολέμιος. Οίδε ούκ αίδω μόνον εσχον, 

18 φεγγοβόλοις ... ταίς μαρμαρυγαίς: cf. Basil. Seleuc., Or. XLI, PG 85,468': φεγγοβόλοις 
μαρμαρυγαίς 23/24 ώς Σειρfjνας ... έπιλανθάνεσθαι: Hom., Od. 12,39sqq.; cf. CPG Apost. XV 38 
28/29 αiδείται γάρ ... καΙ πολέμιος: ν. Anonymi in Aristot. artem rhetoricam οο1. 24,17 /18; 
cf. Plut., Aem. Paul. 269d: aρετή τοι δυστυχοϋσι μεγάλην /:'χει μοίραν αiδοuς καi παρCι πολε
μίοις; Greg. Naz., Or. XV, PG 35,9328: tσασι γ(φ θαυμάζειν aνδρών aρεη1ν καi πολέμιοι; Or. 
XLIII, PG 36,561c: θαυμάζει γCιρ aνδρος aρεη1ν καi πολέμιος 

21 κρείττον C: κρείττων tacite Bekker 

[Β. 216/217/218] ΙΣΤΟΡΙΑ 

&λλiχ καi φόβον καi πόθον τfjς τοσ βασιλεύοντας θεοειδους ανα

βάσεως. 
ΆλΛ ό μεν περi του κράτους αύτού λόγος aναμεινάτω μικρόν· 

έπεi δε περi τfjς του γένους αύτου μεγαλειότητος έπεμνήσθημεν, 
5 βραχύ τι περi τούτου διαλεξώμεθα, ϊνα γνωσι πάντες οϊων αύτQ 

των προγόνων Όντων είς περιφάνειαν ανδραγαθίας 11 καi δόξης 
οσον οδτος ύπερηκόντισεν, ώς μήτε τουτον aξιον είναι προ
γόνους έτέρους εχειν η έκείνους μόνους, μήτ' έκείνους ό:πόγο
νον f'τερον η τον νύν εύφημούμενον. 'Όπερ δη καλwς ποιουν καi 

10 συνέδραμεν. 
Ή μεν οvν τοΟ γένους αύτοu άνωτάτω καi πρώτη σειρa έκ 

τών Φωκάδων έκείνων wρμηται, Φωκάδων <l'>ν κλέος εύρu κατa 
πaσαν yfjν τε καi θάλασσαν. οδτοι γaρ ύπερφυώς των aλλων 
το κράτος έν βασιλείοις έκέκτηντο, στρατηγίαις τε καi δημα-

15 γωγίαις καi άνδρείψ βραχίονι καi γένους έπισημότητι πάντας 
έπιεικως ύπεραίροντες ένενήκοντα γaρ κα1 δύο γενεaς εύημε
ρουντες κατCι το συνεχΕ:ς κατCι πάντων ε\χον τCι νικηη1ρια, μη
δενος άνθαμιλληθfjναι δυναμένου καi συγκριθfjναι τQ γένει των 

Φωκάδων uπΕ:ρ aνδρίας η ανδραγαθίας τινος η ύπατείας μεγί-

20 στης καi στρατηγίας έπιφανους. Ei δέ τις άναδράμοι προς τfιν 
των ένενήκοντα καi δύο γενεων cφχfιν καi ακρότητα (μέχρι γaρ 
το Ο τfjς αοιδίμου λήξεως βασιλέως κυρου Νικηφόρου του Φωκa 
το ποσον των τοιούτων συνεψηφίζετο γενεών), εύρήσει κατη
γμένους αύτοuς aπο τού τρισμάκαρος καi μεγάλου Κωνσταντί-

25 νου, τοu πάντων βασιλέων ύπέρτερον έσχηκότος κράτος έν 
ύπεροχαίς αγωνισμάτων πολεμικwν καi του ύπερ τfjς εύσεβείας 
ζήλου, ώς καi ίσαπόστολον λογισθfjναι καi τfjς Χριστιανων aμω
μήτου πίστεως κρηπίδα τελεσθfjναι καi πρόβολον. οδτος γaρ &πο 
τfjς πρεσβυτέρας 11 'Ρώμης μεταθεiς τfιν βασιλείαν είς το Βυζάν-

30 τιον, άφ' οτου τον Μαξέντιον περi τaς Κάτω Γαλλίας κατετρο-

30 d. 28 mens. Oct. a. 312 

22 κυροu scripsi: κu C κυρίου coni. Bekker 
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πώσατο τfj έπιδείξει τοί3 σταυρικοί) σημείου την νίκην aνωθεν 

μνηστευθείς, τοuς άξιολόγους των εύπατριδων και τιμίων έν 

ταύτn τfj νέq. 'Ρώμn μεθ' έαυτου παραλαβών μετι}>κισέ τε και συμ

πολίτας έαυτου άπειργάσατο λαμπρας οίκίας τούτοις έπιδειμά-

5 μενος κατα την έμφέρειαν των έν τfj παλαι~ 'Ρώμn πολυτελως 

κατεσκευασμένων οί'κων. 'Εκ τούτων οuν, ώς ό λόγος αίρεί καi ή 
του γένους άναφορα περιάγει, οί Φωκάδες αύτοi καταγόμενοι 

τήν τε περιφάνειαν aνωθεν εσχον καi το τfjς ό:νδρίας ό:λκιμώτα

τον καi άνύποιστον, έκτων όνομαστων έκείνων Φαβίων, wς που 

10 δια βίβλου τινος παλαιaς έχειραγωγήθην ποτέ, την άρχην τοu 

γένους I έφέλκοντες. Οuτοι δέ οί Φάβιοι έν τfj παλαι~ 'Ρώμη τaς c 214' 

πρώτας εσχον άρχaς καl τιμας καi pίζα πάντων των εύγενων καi 

κατα χείρα καρτερων έγνωρίζοντο καl ούδεiς τούτων έσφάλη 

ποτέ περi πολέμους καl κινδύνους άγωνιζόμενος άλλα το 

15 εύγενές και έπίδοξον ούκ έν τfj του γένους εiχον έπισημότητι 
μόνn, άλλα κάν τfj των πράξεων διαφερόντως λαμπρότητι, και 

πολλων άναyκων καi κινδύνων aφύκτων σχεδον ηΊν 'Ρώμην διa 

της οίκείας άρετfjς και μεγαλοφροσύνη ς καi άνδρίας έρρύσαντο. 

Έκ τούτων οί Σκηπίωνες, καi ό Άφρικανος Σκηπίων, ό τον άκα-

20 ταμάχητον έκείνον Άννίβαν, τον καi αύτην την 'Fώμην πολιορ

κfjσαι 11 μέλλοντα, περιφανως τροπωσάμενος, καi (ό) την πόλιν 

έκείνου η1ν Καρχηδόνα, μεγάλην καi πολυάνθρωπον και άνθρώ

ποις νομιζομένην άνάλωτον, aρδην καταστρεψάμενος, fΊτις καi 

Άφρικf] κατωνόμασται. 'Ός τfjς τοιαύτης πόλεως καταστρεφο-

25 μένης παρα των άμφ' αύτον ού μόνον μη έπαρθfjναι τfj νίκπ 

λέγεται, άλλα καi δακρύων πληρωσαι τοuς όφθαλμούς, ένθυ

μηθέντος το όμηρικον έκείνο επος και γλώσσn περιλαλείν, τό 

21 a. 202 ante Chr. 23 a. 146 ante Chr. 

6 ώς ό λόγος αίρεϊ: ν. supra p. 21,21/22 

2 άξιολόγους C: άξιολογωτέρους scripsit Martin 9 όνομαστών tacite Bekker: όνομά
των C ι6 διαφερόντως scripsi: διαφερόντων C διέφερον scripsit Bekker 2ι (ό) addidi 
(ν. supra p. LXXIX/LXXX) 

[Β. 219/220] ΙΣΤΟΡΙΑ 

«Ε'σσεται ilμαρ δτ' aν ποτ' όλώλn 'Ίλιος ίρή» και τα έξης. και διε

ρωτώμενος του χάριν τοuτο λαλεί, απεκρίνατο ώς «Ε'σται καιρός 

ποτε δταν ί'σως και ή πατρις ήμων πολιορκίας περιπέσπ δεινοίς». 

Οuτως οί παλαιοl στρατηγοl τας τοu μέλλοντος εύλαβοuντο τύχας 

5 και τοσαύτην φροντίδα ύπέρ τής σφων πατρίδος έτίθεντο. Έκ 

τούτων, των Φαβίων φημί, καi ό Άσιατικος Σκηπίων άνέθηλεν, 

έπει καi άδελφος τοu Άφρικανοu <ilν>· έκλήθη δέ Άσιατικός, 
δτιπερ εiς την Άσίαν έκ τής Εύρώπης διαπεραιωθεlς μετα δυνά

μεως μετρίας pωμαϊκής Άντίοχον έκείνον, τον έπικληθέντα 

10 Έπιφανfj, μυριάνδροις στρατιαίς γεγαυρωμένον, γενναίως κατη

γωνίσατο κα! τfjς Άσίας πάσης pωμαλέως κατεκυρίευσε καl 

ύπόσπονδον τούτον τοίς 'ρωμαίοις πεποίηκε και θρίαμβον έν τfj 

'ρώμη κατήνεγκεν έπινίκιον. Έκ τούτων ό Αίμίλιος Παύλος, δς 

τον Μακεδόνων βασιλέα, Περσέα καλούμενον, άπόγονον δέ τοu 

15 μεγάλου Άλεξάνδρου τυγχάνοντα, πολέμψ νικήσας δι' ήμερων 

εί'κοσι τοίς 'Ρωμαίοις ύποχείριον σuν γυναιξi και τέκνοις άπέ

δειξε καl 11 τον Περσέως πλοuτον έντεuθεν συναγαγών ούδ[ 

μέχρι και έκπώματος χρυσοί) η άργυροί3 είς τον ί'διον βίον είσ

ήγαγεν, άλλα πάντα τfj πόλει καi τQ φίσκψ προσήνεγκε, δι' 

20 άμαξων δισχιλίων τα λάφυρα πάντα τοίς πολίταις καθυποδείξας 

και δια τfjς ό:γορaς προεκκομίσας είς το δημόσιον καi τούτο 

μόνον κερδήσας των τοιούτων τροπαίων, το μετα δίφρου βασι

λικοί) κατα το είθισμένον λαμπρως θριαμβεuσαι, προπορευομέ

νων αύτοu των τοσούτων λαφύρων και προσεχως του aρματος 

25 των τε aλλων έκκρίτων Μακεδόνων και του αiχμαλωτισθέντος 

βασιλέως, αύτου δη του Περσέως, μετα τέκνων καi γυναικός. Ού 

ι ο a. 190/189 ante Chr. ιs a. 168 ante Chr. 

169 

ι εσσεται ijμαρ ... ίρή: Hom., !I. 6, 448 ιs έκπώματος χρυσού f\ άργυροu: cf. Thuc. 6,32: 

καi έκπώμασι χρυσοίς τε καi άργυροϊς 

ι οτ' aν scripsi: οτaν C οταν tacite Bekker 7 (ijν) add. Bekker ι4 τον tacite Bekker: 

τών C ι7 Περσέως scripsi: περσικον C an Περσεϊκόν? 
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γcφ προς άργύριον καi πλούτου έπίκτησιν οί εύγενέστατοι 'Ρω

μαίοι το κατ' έκε'ίνο καιροί) i]γωνίζοντο, άλλα δι' εuκλειαν μόνην 

καi άνδρίας έπίδειξιν καi τfjς ίδίας πατρίδος σωτηρίαν τε καi λαμ

πρότητα. 

5 Τοιούτους κλάδους ή των I Φαβίων pίζα περιφανείς άναδε- c 214ν 
δωκυ'ία χρόνοις ϋστερον ούκ όλίγοις καi τοuς Φωκάδας ήμ'ίν έπι

δέδωκεν ωσπερ μεταφυτευθέντας έξ έτέρας γfjς είς έτέραν 

έπίτοκον aρουραν. Ή γαρ δια πάντων άκρότης καi το των πρά-

ξεων συμφυες καi όμόζηλον καi ή των όνομάτων παρίσωσις 

10 άπαράγραπτον αύτο'ίς μαρτυρίαν του γένους καi άναμφίβολον 

δείκνυσιν. 

Ei δε καi iβηρικην συμφυ·fαν έξ ένος μέρους το1ς Φωκάσι πα
ρομαρτείν λέγεται, καi τοGτο μάλλον πιστότερον τον λόγον 

ήμων διατίθησιν. Οί γαρ 'Ίβηρες έκ τfjς κελτικfϊς άνεφάνησανll 
15 γfjς. Ή γαρ 'Ιβηρία κυρίως καi αύτή ή Κελτιβηρία προς τα δυ

σμικα μέρη τfjς 'Ρώμης διάκεινται, προς τον έσπέριον ώκεανόν, 

fi:ις νυν 'Ισπανία κατονομάζεται. Tfiς 'Ρώμης γcφ uπερ την '!τα

λίαν κειμένης τα μεν προς r]λιον άνίσχοντα μέρη 'Άνω Γαλλίαι 

διονομάζονται, τα δε προς fiλιον δύνοντα μέχρις 'Άλπεων όρων 

20 Κάτω, δπου νuν ή Νεμιτζία γνωρίζεται, τον 'ίδιον aρχοντα pfiγα 

κατονομάζουσα. τα δε προς έγκάρσια μέρη των 'Άλπεων ώς προς 

νότον aχρι τοu έσπερίου ώκεανοu 'Ιβηρία καi Κελτιβηρία έλέ

γοντο, των εiσρεόντων έκε'ίσε ποταμών τft χώρςc χαρισαμένων 

τουτi το Όνομα. 'Εκείθεν γαρ τον μεν βουλόμενον την μεν παρα-

25 κειμένην άκη1ν παραπλεuσαι προς τας Κάτω Γαλλίας ό τών Ήρα

κλείων στηλων πορθμος έκδέχεται, τον δε προς άνατολάς, 

ένδοτέρω δηλονότι τfiς χώρας έπεκτεινομένου του αiγιαλοu, 

προς τα μέρη τών Βρεττανικών νήσων καθοδηγεί καi προτρέπε

ται. Τι}> δε βουλομένψ προς τας τών Μακάρων νήσους άπaραι ό 

30 άπόπλους άχανi]ς παρατείνεται· άπέχουσι γαρ της γfjς μέτρον μι

λίων χιλίων. Δύο δε αί νησοι είσίν, ού πολU άλλήλων άπέχου

σαι, παντοίων άγαθων καi ποικίλων διηνεκώς βρίθουσαι καi 

πόαν μαλακi]ν καi εύώδη δι' δλου τοu ετους τρέφουσαι. Άπψκι-

1 aργυρίου scripsit Martin 2 το C: τού scripsit Martin 3 aνδρίας scripsi: aνδρείας C 
26 τον scripsit Bekker: το C 27 έπεκτεινομένου scripsit Bekker: έπεκτεινόμενον C 

[Β. 221/222/223] ΙΣΤΟΡΙΑ 

σμέναι γαρ οuσαι της κοσμικης ίλύος καi της του άέρος έπιμι
ξίας, r]τις έκ τών δυσόδμων της γης αύχμών έπιγίνεται, ούδόλως 

μεταλαμβάνουσαι, ύγιεινότατον καi aλυπον το'ίς έκε'ίσε άνθρώ

ποις 11 καi κτήνεσι τον βίον πεποίηνται καi διατριβi]ν ήδίστην καi 
5 άπράγμονα καi χαρίεσσαν πάντn καi εύζωίαν παρέχουσιν. Οί οuν 

η1ν 'Ιβηρικi]ν οiκοuντες, aνδρες άνδρειότατοί τε οντες καi 

ίσχυρώς παλαμώμενοι, δια παντος το1ς 'pωμαίοις άντεπολέμουν 

καi καρτερίας εργα καi άρετης κατ' αύτών έπεδείκνυντο· καi δυσ

χερώς αύτών οί 'Ρωμαίοι μεγίστψ καi άνυποίστψ θάρσει καi 

10 άνεκδιηγήτοις όρμα1ς έκυρίευσαν, ώς δια χρόνου σπονδας έπι

τελεσθfjναι τούτοις καi άναμiξ σύνθεσιν εξ επιγαμβρείας καi με·

τοικιών προς άλλήλους. Διο καi ό μέγας έν βασιλειJσι καi 

παναοίδιμος Κωνσταντίνος μο'ίραν ούκ έλαχίστην εκείθεν, εκ 

τών έσπερίων Ίβήρων, άποτεμόμενος εiς η1ν έψαν μετψκισεν 

15 έν τοις τfjς Άσσυρίας μέρεσι καi εκτοτε η1ν κλfjσιν τfjς 'Ιβηρίας 

ή δεξαμένη τούτους χώρα προσέλαβε. Πρότερον γαρ Άσσύριοι 

καi ταύτην ψκουν ηΊν χώραν, επειτα Μηδοι, μετα δε χρόνους 

ίκανοuς οί Άρμένιοι· καi ούκ δ:ν εϋροι τις έπi τών aνω χρόνων 

'Ίβηρας μνημονευομένους ενταιJθα εν παλαιαίς ίστορίαις, εi μη εξ 

20 οiSπερ ό μέγας Κωνσταντίνος τούτους αuτόθι κατψκισεν. Έκ 
τούτων οuν, ε'ίπερ οί εκ τοu γένους τοu Φωκa μετάληψιν εiχον 
γένους, ώς όμοχώρων γενομένων ποτε καi αύτοχθόνων άπο της 
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εν τfl 'Ρώμn συμφυ'fας καi I συναυλίας, οuδεμία διαφορa εuγενών c 215' 

άπ' άλλήλων καi άνδρείων συνεληλυθότων εiς μιας συμπλήρω-

25 σιν κοσμιότητος.ΙI 
Καi τα μεν τοu γένους των Φωκάδων, δσα γε Ύjκει κατa τας 

προσεχείς ήμών γενεάς, περίφημά τε καi περιβόητα· καi μαρτυ

ρεί τούτοις τά τε των aνωθεν διηγήματα καi ό βασιλεuς κuρις 

Νικηφόρος ό Φωκaς, δς τα 'Ρωμαίων πράγματα κατειληφώς έν 

30 στενψ κομιδft καi άπόρψ περιιστάμενα τft τών Σαρακηνων καi 

Άράβων έπιστρατείςc καi προ τfjς βασιλείας άνεκτήσατό τε καi 

άνεζώωσε, πολλοίς πόνοις καi άγωσι πολεμικοίς καταστρατηγή

σας τών έναντίων aχρι Νικαίας ληιζομένων τi]ν έψαν καi είς 

21 μετάληψιν coni. Polemis: μετάληιν C μετάληξιν coni. Bekker 29 δς scripsit Bekker: 
εiς C 
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την τών Κιλίκων κατακλείσας αύτούς εiτα καi. την μεγίστην 
νfjσον τfjς Κρήτης άνασώσας τft 'Ρωμαίων άρχft, πρaγμα δυσ

μεταχείριστόν τε καi. δυσκατόρθωτον, εύσεβης δε wν τα προς 

τον Θεον καi βουλεύσασθαι διαγνωστικώτατος καi. στρατηγΌς 

5 άνδρειότατος, καi. τα μΕ:ν έκ Θεού καi. θείας δυνάμεως, τα δΕ: συμ

βουλίαις άρίσταις καi. στρατιωτικαίς γενναιότησιν είς τέλος 

εύκταιότατον και μακάριον συνεπέραινεν. 

'Ίνα δΕ: γνοίεν οί έντυγχάνοντες τοίσδε τοίς γράμμασι τί βού

λεται ήμίν το τfjς εuσεβείας έγκώμιον έν τοίς στρατιωτικοίς πα-

10 ραγγέλμασι, προσθήσομέν τι τ~ διηγήματι. 

Μέλλοντος αuτού διαπεραιωθfjναι στόλι.y βαρεί προς ηΊν 

Κρήτη ν κάκείσε τον άπόπλουν ποιήσασθαι, συνfjλθον αί τριήρεις 

καi. το τών όλκάδων πλfjθος εiς το τών Φυγέλλων λεγόμενον 

κατατόπιον- καi. γενομένης τfjς έμπλωίσεως ένταυθοί 11 i]ρώτη-
15 σεν ό Φωκaς, δομέστικος wν πάσης Άνατολfjς τηνικαύτα καi. 

τ~ τών μαγίστρων άξιώματι εντιμος, πώς ό τόπος άφ' ο{iπερ 
έξορμησαι μέλλει κατονομάζεται. Καi. έnείπερ έμεμαθήκει on 
Φύγελλα τούτι.y το Όνομα, ού κατεδέξατο τούτο ποιήσασθαι όρμητή

ριον, άλλα πέραν έκ πολλοί) διαστήματος ακρωτήριον τοις 

20 όφθαλμοίς έπελθwν έπύθετο περi. τούτου, ποίον τοστό έση καi. 

οπως προσαγορεύεται· καi μαθwν οτι Άγία τ~ άκροθινίψ το 

Όνομα τα μΕ:ν έμβεβλημένα πάντα τοις πλοίοις έν τοίς Φυγέλ

λοις πάλιν άπερεύξασθαι {τα πλοία} πεποίηκε, τον δε στόλον 

&παντα τft γft της 'Αγίας προσοκείλαι διαταξάμενος έκείσέ τε την 

25 έμπλώισιν καi την έξόρμησιν τfjς ναυτικfjς δυνάμεως, συμβόλψ 

χρηστ~ καi άγαθ~ χρηστηρίψ τ~ τόπψ τfjς άγιωσύνης χρησά

μενος καi το Φυγέλλων ώς φυγην προαινιπόμενον άποτιναξά

μενος. Δια τούτο καi χρονίσω:; έν τft νήσψ τfj Ν η~ λεγομένη μετα 

2 a. 961 

5 άνδρ[ει]ότατος c καl1 expunxerit Bekker 7 συνεπέραινεν C: συνεπέρανεν tacite 
Bekker 13 το2 scripsit Bekker: τον C 14 κατατόπιον scripsit Bekker: κατόπιον C 20 έπελ
θων tacite Bekker: έπελθον c 21 'Αγία tacite Bekker: &για C 23 {τa πλοία} seclusi 24 
'Αγίας tacite Bekker: άγffζ C 

[Β. 224/225} ΙΣΤΟΡΙΑ 

τοσ στόλου παντος οuδένα μΕ:ν εΤχε τον όδηγήσοντα προς την 
νησαν την Κρήτην δια το άγνοείν πάντας την όδΟν έκείνην έκ 

τοσ χρόνοις πολλοίς μη παροδεσσαι έκείθεν πλοίον pωμαϊκόν· 

aοράτως δε νfjαι καρπαθικαi. δύο τον κατάπλουν έπ' αuτον ποι-

5 ησάμεναι προωδοποίησαν αuτ~ την όδοιπορίαν καi. είς Κρήτην 

άπήγαγον, του Θεού πάντως τα κατ' αύτον διιθύνοντος ώς εuα

ρεστουμένου τfί εuλαβείςι της πίστεως. 

Καi δπως μΕ:ν μετ α το τft νήσι.y προσμίξαι καi οϊαις 11 έχρήσατο 
μηχαναίς καi στρατηγικαίς έμπειρίαις προς την του πλήθους καi 
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10 η1ν τών όλκάδων διάσωσιν μη οντος λιμένος τfi Κρήτη, I άλιμέ- c 215v 

vευτος γcφ πασα έστί, μακρον &ν εiη διεξελθεlν· ο δΕ παραδοξό-

τατόν έστι καi προς τιΊv τοσ άνδρος εuσέβειαν, λέξωv έρχομαι. 

Περιταφρεύσας τα [δια πλοία πλησίον του κάστρου του Χάνδακας, 

τουτο γάρ έστι τfjς Κρήτης το iσχυρότατον και ήγεμονικώτατον 

15 φρούριον, έκάθητο προ τfjς πόλεως ώς άπο σταδίων τριών δη

μηγορών τοίς οχλοις καi. τοίς συστραηώταις καi συνταγματάρ

χαις καi. ναυάρχαις οσα τι}! καιρι}J και τοίς περικειμένοις 

άγωνίσμασι πρόσφορα. Έκ μηχανημάτων δΕ: τοίς τείχεσιν έπικα

θημένων σφενδονηθεισα πέτρα μέσον τούτων μετα πολλοσ τοΟ 

20 pοίζου κατέπεσε μηδένα μΕ:ν άδικήσασα τών 'Ρωμαίων, φόβον δΕ: 

καi l:'κπληξιν ού μετρίαν τοις δλοις ένστάξασα. Ό δΕ: Φωκaς οίκεί

αις χερσi. τον άπορριφέντα λίθον άνακουφίσας καi δείξας τοις 

παρουσιν ώς εuμεγέθης καi. χερμάδιός έστι καi. τοσοΟτον άπέπτη 

διάστημα δσον οuδενi τών πετροβόλων οργάνων έν τοίς καταπο-

25 νηθείσι περi Κιλικίαν κάστροις έκλακτίσαι προσγέγονε, παρηγ

γύησε πaσιν άνδρικώτερον διατεθfjναι καi συντονώτερον ώς εiς 

aνδρας έληλακόσι Λαιστρυγόνας fl Κύκλωπας. Πρώτην δΕ: φυ-

27 Λαιστρυγόνας fj Κύκλωπας: Hom., Od. 7, 206: wς περ Κύκλωπές τε καl aγρια φϋλα 

Γιγάντων; 10, 119: φοίτων !φθιμοι Λαιστρυγόνες aλλοθεν aλλος et al. 

3 έκείθεν C: έκεϊσε scripsit Martin 4 καρπαθικαl tacite Bekker: καρπαθηκαl C κατά

πλουν tacite Bekker: κατόπλουν C 18 μηχανημάτων coni. Bekker: μηχανημτ C ~πικαθημέ

νων coni. Bekker: έπικαθημέΥ C 23 καl1 C: ή scripsit Martin χερμάδιος scripsi: χερμάδης C 
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λακi]ν καi άνδρίαν άκαταγώνιστον Ε'θετο καi aγκυραν cωφαλε

στάτην ύπέδειξε την είς τi]ν Θεομήτορα καi πάναγνον δέσποι

ναν καταφυγην 11 καi παράκλησιν· καi αύτίκα, μηδέ βραχύ τι 
μελλήσας, ναον έκείσε της παναχράντου δεσποίνης καi Θεοτό-

5 κου δομηθfjναι προσέταξε. Καi πολλών Όντων τεχνιτών έν τοίς 

πλοίοις καi χειρών έν μυριάσιν άριθμουμένων, ναος άπηρτίσθη 

δια τριών ήμερων περικαλλi]ς καi σεβάσμιος, σφαιροειδη τον 

οροφον εχων καi παραπτέροις κεκοσμημένος καi κίοσι καi προ

νάοις καi κόσμψ διηνθισμένος μαρμάρων καi μορφαίς άγίων 

10 περιαστράπτων καi ολως άπηρησμένος είς ώραιότητα. Καi προσ

έταξε σημfjναι το έπαγωγον προς εuσέβειαν. και καταμαθόντες 

οί έν τQ aστει τi]ν του ξύλου φωνi]v έθαύμασάν τε το ταχu και 

σύντονον του οίκοδομήματος καl το προσφώνημα τfjς είς δοξο

λογίαν άγούσης σάλπιγγας και θορύβου πλησθέντες καl ταραχης 

15 μερίδα την νfjσον τfjς pωμαϊκfjς δυνάμεως προϋπετόπασαν εσε
σθαι. 

Τούτοις τοίς Ε'ργοις τfjς εuσεβείας παρακληθεις ό Θεος την 
ύποκρυπτομένην τών Σαρακηνών (έπιβουλi]ν) καi aρδην άπο

λέσαι μέλλουσαv αύτον σuν τfj στραηςί: φαvεραν άπειργάσατο. 

20 "'Ην γαρ συγκείμενον τοίς τε του Χάνδακος Σαρακηvοίς καi τοίς 
την χώραν οίκουσι, πολλη γαρ ή χώρα τfjς Κρήτης καi πολυάν

θρωπος, έβδομαηκον ή μερών δρόμον καl πλείω το μηκος εχουσα 

εύζώνψ άvδρί, δια μιας ήμέρας όρθριώτερον άπο συνθήματος 

έπιτεθfjναι τοίς 'Ρωμαίοις καi μέσον αuτοuς έμβαλείν, 11 ώς μηδέ 

25 πυρφόρον, δ δη λέγεται, προς ηΊν 'Ρωμαίων έπανελθείν. Καi ilν 
τουτο εύχερές μέν τοίς έναντίοις καi κράηστον, aφυκτον δέ τοίς 

'Ρωμαίοις προς ijτταν παντελη καi κατακοπήν. Ό δέ ποιών το θέ-

24/25 ώς μηδέ πυρφόρον ... έπανελθείν: cf. Herod. 8, 6: i:'δει μηδέ πυρφόρον ... περιγίνεσθαι; 
CPG Apost. XIII34•; Zenob. V 34 27sqq. Ό δέ ποιών το θέλημα ... Θεος: cf. Mat. 7,21: άλΧ ό 
ποιών το θέλημα του πατρός μου του έν ούρανοίς 

4 μελλήσας tacite Bekker: μελήσας C 8 παραπτέροις C: περιπτέροις conί. Polemis 18 
post Σαρακηνών deest i:'φοδον vel έπιβουλfιν Bekker: (έπιβουλfιν) add. Martin (ν. infra p. 
175,5) 22 έβδοματικον C: έβδοματικών tacite Bekker 

{Β. 227/228} ΙΣΤΟΡΙΑ 175 

λημα των φοβουμένων αύτον Θεος I ετερον τουτο παθείν cωεβfj c 216r 

καi άσυλλόγιστον στρατηγον aξιον είναι έδίκασεν, εύλαβfj δέ καi 
δίκαιον, οiος ilν ό Φωκάς, ούδαμώς. Δια τουτο καί τισι τών Σα
ρακηνών δύο σκοπον έντίθησιν αuτομολfjσαι προς τοuς 'Ρωμαί-

5 ους καi τQ Φωκ~ καταμηνuσαι η)ν τοιαύτην έπιβουλήν· οϊ καi 

προσελθόντες αύτQ καi το άπόρρητον φανερώσαντες έπιεικέ

στερον πεποιήκασι. Μηδαμώς οuν ύπερθέμενος άνίστησι το 
στρατόπεδον, κάκείθεν aρας νυκτος άθρόως έπεισπίπτει τοίς 

εξωθεν κατεστρατοπεδευμένοις ετι τυγχάνουσι καi καταπλήξας 

10 αύτοuς τQ άλαλαγμQ καi τfί έκτάξει τfjς στρατιάς καi ταίς έκα

τέρωθεν προσβολαίς φυγείν άτάκτως ήνάγκασε· και πολιJν 

φόνον αuτών έργασάμενος και πάσαν τi]v παvοπλίαν αύτών καi 

αύτοuς άπολωλεκώς διέλυσεν aπαντα τον έκείθεν φόβον καi 

πάσαν τi]ν δύναμιν της νήσου παρέλυσεν. Άγνοούντων δέ τών 

15 έντος το συμβεβηκός, πόλεμον αύτοίς πολιορκητικον εύθuς έπα

νέσεισεν. Οί δέκατα τα βεβουλευμέvα αύτοίς φυγης άvτεχόμε

vοι και τώv έκτος προσδοκώντες τi]ν Ε'φοδον παρεσκευάζοντο 

προς τi]ν Ε'ξοδον. Ώς δέ καi ό Φωκάς πετροβόλοις όργάνοις τοuς 

έπl τών τειχών άvτημύνατο κάκείνοι λίθους 11 εβαλλοv κατ' 
20 αύτου, προστάξας αύτος κεφαλας τών κατακοπέντων Ε'ναγχος 

άνταπέστελλεν. Οί δέ ταύτας ίδόντες καi τQ παραδόξψ καταπε

πληγμένοι, aλλοι δέ καi γνωρίσαντες συγγενών η φίλων καi 

όμογνίων τυγχάνειν τα κάρηνα καi το πάθος μη ένεγκόντες, τας 

τρίχας κατέτιλλον καi το θράσος είς θρηνον μετέβαλαν. 

25 Είτα πολλοίς στρατηγήμασι καi σοφίσμασι καi ταύτην ηΊν 
πόλιν παραστησάμενος ό Φωκάς, οί5τω πάσαν την νfjσον ύπο

τελfj καi ύπόφορον τοίς 'Ρωμαίοις άπέδειξε καi Χριστιανων καi 

23/24 τCι:ς τρίχας κατέτιλλον: cf. Hom., Il. 22, 78/79: πολιάς ... τρίχας ... τίλλων έκ κεφαλfjς; 
od. 10,567: έζόμενοι ... τίλλοντό τε τρίχας; Esdr. Ι 8,68: καi κατέτιλα του τριχώματος τfjς 
κεφαλfjς καi του πώγωνος; Esdr. ll 9,3: καi i:'τιλλον άπο τών τριχών τfjς κεφαλfjς μου καi άπο 
του πώγωνός μου 

11 προσβολαίς scripsit Bekker: προβολαίς C 16 κατCι: τCι: βεβουλευμένα αύτοίς scripsi (ν. 
supra p.174,17sqq. et infra p.176,12): τCι:ς βεβουλευμένας αύτοίς C τfjς βεβουλευμένης αι'ιτοίς 
prop. Bekker 
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ορθοδόξων άντi Σαρακηνών πεποίηκεν οiκητήριον. και νΟν 
εσην ό κατασκευασθεις παρ' έκείνου περικαλλης ναος και έπ' 
ονόματι της Θεοτόκου τιμώμενος και τοΟ μαγίστρου λεγόμενος 
καi αuτος ό Φωκaς άνεστηλωμένος έν τούτιμ νικητης καi τρο-

5 παιούχος, δειγμα της άνδρίας αuτοΟ και εύσεβείας της τηλικαύ

της νήσου παριστών η'Jν κατάκτησιν. και εiδον τούτον έγω τft 
νήσψ έπιδεδημηκώς και εσην έμφερης πάντn τψ προμνημονευ
θένη βασιλει κυρψ Νικηφόρψ τψ Βοτανειάτn, πίστεως άκριβοΟς 
σύμβολον τού εiναι τούτον έκείνου άπόγονον. Ei δέ μη δια την 

10 εuσέβειαν αύτοΟ και εύλάβειαν συνην αuτψ ή θεία άντίληψις, 
πάντως ι'Χπορος αν έγεγόνει καi ή προς ηΊν Κρήτην όδΟς καl ή 
τών βεβουλευμένων τοις έναντίοις φανέρωσις καi η aπρακτος 
ύπεχώρησεν η κατάβρωμα τοις πολεμίοις έγεγόνει καi καταπά
τημα· εχων δέ δι' άρετης 11 το θειον συνανηλαμβανόμενον τά τε 

15 τών έναντίων έμυήθη άπόρρητα καi κατορθωμάτων καi αύχημά
των aπήλαυσε. 

Τών δε λοιπών αύτου προτερημάτων ποιεισθαι κατάλογον 
περιττον πάντως I τfj παρούσn γραφfj· πλήρης γcφ τούτων πaσα c 216ν 
γραφή τε καl ποίησις, οπως έκατοντάχειρας μυριάδας Άράβων 

20 δύο άκαταμαχήτων, wσπερ ης aσώματος, καταστράψας πόλεις 
aμυθήτους ύποσπόνδους πεποίηκε, τήν τε μεγάλην Άνηόχειαν 
καi Μελιτηνην Ταρσόν τε καi Γερμανίκειαν καi η1ν έν ταις 
Μόψου Κρήναις καi αύη1ν 'Άδαναν καi τας περιοίκους πάσας, αϊ 

λόγψ συντετμημένψ pηθfjναι ού δύνανται. 'Εκείνα δέ μ οι έρρήθη 
25 ώς τοις πολλοις συγγραφεΟσιν aδιεξόδευτα. 

ΆλΧ οδτος μέν πάρεργον γενόμενος γυναικΌς και τοΟ ίδίου 
άνεψιοΟ 'Ιωάννου τοv Τζιμισκη, οία τα τοΟ Θεού κρίματα, πολ
λην τοις aνθρώποις άφηκεν άνίαν και τfj 'Ρωμαίων έπικρατείς< 

26 a. 969 

19 οπως έκατοντάχειρας: cf. Hesiod., Theog. 149-183 27 οία τa τού Θεού κρίματα: 
ν. supra p. 15,27 

8 κυρψ scripsi: κΟ C κυρίι.μ coni. Bekker κuρ coni. Martin 27 Τζιμισκη scripsit Martin: 
τζιμισχη C 

[Β.229/230/231] ΙΣΤΟΡΙΑ 

στυγνότητα. Οί δε τοΟ γένους αύτού έδιώχθησαν μεν ύπο τών 

μετέπειτα βασιλέων δια το βάρος της τύχης και το της aνδρίας 

άξίωμα περιώνυμον, εμεινε δέ τfj μετέπειτα γενεf!. wσπερ τις 

σπινθηρ ύπαυγάζων το γένος τών Βοτανειατών, έν τψ στρατψ 

5 διαλάμπον τού κυρού Βασιλείου τού πορφυρογεννήτου, δς τεσ

σαρακοστΌν ετος τοις Βουλγάροις άντιτασσόμενος καi μυρίοις 

πόνοις και οπλοις άντιπαραταττόμενος, 11 εν α μόνον είχε βοηθον 
καi συλλήπτορα, βουληφόρον aμα καi στρατηγον καi ίππότην 

καi δεξιον aρχιστράτηγον, τον Βοτανειάτην Νικηφόρον, δς πάπ-

10 πος ijν τψ προλελεγμένψ βασιλεl. Τέλος δε τού πολέμου, μετα 
το καταπολεμηθfjναι καi ήπηθfjναι το τών Βουλγάρων Ξθνος 

ύπο της αύτου δεξιάς, ijν γcφ τηνικαύτα τψ περιβλέπτψ τών βε
στών aξιώματι τετιμημένος, έλαμπρύνετο δε καi τfj τοi3 δουκος 

περιφανεστάτn aρxfi, τον εuγενfj καi aληθέσι στρατιώταις έρά-

15 σμιον θνfισκει μαχόμενος θάνατον. Τρεψάμενος γαρ τοuς Βουλ

γάρους και διώκων έν τft κλεισούρς< τfj λεγομένη τού Κλειδίου 

OUK aνίει σφάπων και κατατιτρώσκων αuτούς, εως είς άκρω

ρείας aνελθών ενθα και έτέρους έώρα Βουλγάρους καταφυγόν

τας, έσφάλη τfjς ίππασίας, τού 'ίππου κατολισθήσαντος έν πλαξi 

20 λιθίναις καi σuν αύτψ κατακρημνισθέντος, wστε καταπλαγέντας 

τοuς έναντίους n'Jν aνυπέρβλητον όρμην τοΟ aνδρος μηκέτι τοις 

'Ρωμαίοις τολμησαι εiς χειρας έλθειν, άλλα τον μεν cχρχοντα τού

των, Σαμουηλ κατονομαζόμενον, σύντρομον φυγειν καi άποθα

νειν έν τfj λιμνίς< νήσψ της Πρέσπας, τοuς δε λοιποuς aπαντας 

25 ύποσπόνδους έαυτοuς έγχειρίσαι τψ βασιλεί και γενέσθαι δού

λους δι' άρετην ένος aνδρος καi γενναιότητας μέγεθος. 

Έπει και ό τούτου υίος Μιχω'Jλ καi πατηρ τοΟ βασιλέως μέγα η 

και ύπεράνθρωπον ένεδείξατο καρτερίας και άνδραγαθίας 11 κατα 
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5 κυροu Βασιλείου: i.e. imp. Basilius 11 7-10 τον Βοτανειάτην Νικηφόρον: sed apud Scy
lίtzem (350,59-351,81) Theophylactus Botaniates et non Nicephorus avus imp. Nicephori 
nominatur 

16 a. 1014 23/24 d. 6 mens. Oct. a. 1014 

23 σύντρομον φυγείν: cf. Greg. Nyss., De ν. ... Ephraem Syri, PG 46,832c: καi σύντρομοςγενέσθαι 

5 διαλάμπον coni. Polemis: διαλάμπων C κυροu scripsi: κΟ C κυρίου coni. Bekker κuρ 
coni. Martin 



!78 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ {Β. 231/232} 

τών άντιπάλων προτέρημα. Πλήθους γcφ άμυθήτου Βουλγάρων 

έπιστρατεύσαντος τft Θεσσαλονικέων μητροπόλει, ού κατεπλάγη 

προς τας τοσαύτας δυνάμεις αύτών και τών τειχών έντος έαυτον 

περιέστειλεν, άλΛ οlά φασιν είπείν αύτον τον Άλέξανδρον, ώς 
5 εΙς μάγειρος πολλών προβάτων άγέλας ού δέδοικε, ταuτα δια

νοησάμενος και εiπών Ι έξf\λθε μετ' όλίγων τών παρατυχόντων c 217" 

αύτQ συστρατεύεσθαι. 'Έχων γcφ η1ν τοιαύτην ήγεμονίαν πα

τρψαν και τQ ζήλψ μονονουχι έκπυρακτωθεις και aμα μένους 

καi φρονήματος εύγενοuς καi άκαταμαχήτου πνέων, και το-

10 σοuτον νικών τQ τfjς ίσχύος διάρματι δσον οί άντικείμενοι τQ 

πλήθει καl ταις πανοπλίαις έδόκουν άβρύνεσθαι, προς μάχην έκ 

τοu εύθέος αύτοίς άντιπαρετάξατο· κα1 μετα πολλfjς τfjς pύμης 

καi τοi3 άκρατους pυτfjρος είς μέσους τοuς πολεμίους γενόμενος 

aπαν το πεδίον έκείνο σωμάτων νεκρών κατεσφαγμένων έπλή-

15 ρωσε, μηδενος δυνηθέντος άθάνατον πληγi]ν έκ τfjς τούτου 

χειρος άπενέγκασθαι. Έπήρχοντο μεν γαρ αύτQ κατα φάλαγγας 

οί πολέμιοι πανταχόθεν τQ σώματι τούτοu τας aκμας των ξιφών 

έπερείδοντες, ούδαμώς δε τfjς iππικfjς εδρας αύτον άποκρούσα

σθαι Ισχυον, άλλα φασγάνψ τα δόρατα τούτων άποτέμνων καi 

20 τας σαρίσσας, οuτω τοuς πολεμήτορας έπi γήν κατηκόντιζεν, ο3 
μεν κεφαλi]ν έν μι~ πληγft σuν τft χειρι διατέμνων, aλλον δε δει

κνύων ήμίτομον, τον δε και καρατομών καl μυρίοις ε!δεσι 

πληγών καταστρέφων καi καταπλήττων 11 αύτούς. Οίδε Βούλ

γαροι, πλfjθος οντες άνεξερεύνητον και άριθμQ καθυποβληθfjναι 

25 μηδόλως δυνάμενον, περισχόντες αύτον είς μέσον wσπερ ύδά

των πολλών άχανες πέλαγος, οuτως αύτον άποπνιξαι καi είς 

5 εiς μάγειρος ... ou δέδοικεν: cf. Chr. Walz, Rhetores Graeci ΠΙ, 606: ώς μάγειρος καi το 
δήπου λεχθέν εiς οδτος μυριάδας προβάτων ou δέδοικεν; Das Florilegium "Αριστον καi 
πρώτον μάθημα 12,14: Άλέξανδρος άκούσας παρά τινος δτι Δαρείος τριάκοντα μυριάδας εiς 

παράταξιν άγει, εφη «εlς μάγειρος ού φοβείται πολλα πρόβατα» 8/9 καi aμα μένους ... 
πνέων: cf. Hom., 11. 2,536: μένεα πνείοντες 15/16 μηδενος δυνηθέντος ... άπενέγκασθαι: al
ludit ad Num. 14,37: καi άπέθανον έν τft πληγft; 25,9: οί τεθνηκότες έν τft πληγft 26 άχανές 
πέλαγος: ν. Suda Α 4670 et al. 

20 έπi scripsi: ύπο c 

{Β. 232/233} ΙΣΤΟΡΙΑ 

άδιεξόδευτον βυθον καταποντίσαι διηγωνίζοντο, οlαπέρ τισι κύ
μασι τοις τύμμασι τών δοράτων καi τών aλλων πολεμικών 

όργάνων σuνεχώς αύτον έπιπλήττοντες. ΆλΛ έκε1νος βρυγμQ 

λέοντος κατ' αuτών έξορμών καi τοuς έπεισπεσόντας έξαισίοις 

5 άναχαιτίζων πληγαίς όδΟν έαυτQ έποίει και πρόσβασιν έκατέ

ρωθεν. Καi μετα το γνώναι πάντας το τούτου άκρατες καi προς 

τας άνδραγαθίας εύσταθες καi άνίκητον ούκέτι προς άντικατα

στάσεις άγχεμάχων άπο χειρών είς χείρας προς μάχην αύτQ συν

ίσταντο, άλλα χορείαν μονονουχi συστησάμενοι σύν θαύματι 

10 μεγάλψ δι' έκηβόλων όργάνων τον πόλεμον συνερρήγνυον, εως 

αuτος τοiς ύποχωροDσιν έπιφερόμενος ijτταν αuτων μεγίστην 
καi τροπf)ν άπειργάσατο. και τοσούτον δτι μετα τf)ν νίκην 

άπιδών προς το πλήθος τών πεσόντων και τών φευγόντων, και 

οlον αύτι}) Ε'ργον ύπερ άνθρωπίνην iσχuν έξείργαστο, σκοτοδι-
15 νίας πλησθεiς καi φύσεως pευστfjς εiναι τοίς άνθρωπίνοις δει

νοίς και πάθεσι κατακλινομένης ύποδεικνuς αuτομάτως έκ τοi3 

'ίππου προς yfjν καταρρεύσας συνvένεuκε, διάβροχος μέν κα\ λε

λουμένος ων τQ τών πολεμίων άπλέτψ και ποταμίψ αί'ματι, ούχ 

ήττον δε καi τQ οiκείψ καi 11 μαρτυρικQ περιρρεόμενος λύθρψ. 
20 Έθαύμασαν αύτον ύπερφυώς και ύπερηγάσθησαν τότε πολέμιον 
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καi παν το pωμαϊκον και δήμοι πάντες άνθρώπων προς τούτο 

έξεθαμβήθησαν. Το δε γένος τών Θετταλων έώρτασε μεν ύπερ 

aπαντα I τf)v τής πόλεως λύτρωσιν, Ε'θυσε δέ ΘεQ καi τQ μεγα- c 217' 

λομάρτuρι Δημητρίψ τα σώστρα, f'θυσε δέ και αύτQ τQ τούτου 

25 θεράποντι Μιχαf)λ τQ Βοτανειάτn τi]ν έξ ίσοθέων άγώνων έπι

νίκιον εύφημίαν και εuκλειαν. Έζήτει δέ τον άθλητi]ν ή σωθείσα 

πόλις δι' αύτοi3 καi δια σπουδης έποιεiτο τi]ν τούτου εuρεσιν. 

και ζητοuσα σuν έπιμελείζ( και διαδρόμψ πολλQ εδρεν αύτον 
κείμενον έν ώπλισμένψ καi άνδρείψ φρονήματι καi το ξίφος τοiς 

3/4 βρυγμψ λέοντος: cf. Ρrον. 19,12: βασιλέως άπειλη όμοία βρυγμψ λέοντος 18/19 καi 
ποταμίιμ α1ματι ... λύθριμ: cf. Hom., !I. 6,268: α1ματι καi λύθριμ πεπαλαγμένον; Od. 22,48 

17 σuννένευκε C 22 γέ[ν]ος C 23 aπαντα scripsi: aπαντ C aπαντος coni. Bekker 
aπαντας coni. Polemis 29 έν ώπλισμένιμ tacite Bekker: ένωπλισμένω C 
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δακτύλοις περιεχόμενον καi μηδαμώς άφιέμενον, εως μετα πολ

λής θεραπείας καi τεχνικής έπιστήμης άφήκε μεν το ξίφος ή χείρ, 

τών όνύχων τfj παλάμn προσηλωθέντων αύτοu τQ έμμανεί τής 

κατα τών πολεμίων έπείξεως, αύτος δε δορυφορούμενος καi με-

5 γίσταις εύφημίαις καi κρότοις καi δορυφόρων άλαλαγμοίς και 

έγκωμίων πλοκαίς καταστεφόμενος ώς άριστεuς άπαράμιλλος 

είς η1ν πόλιν έθριάμβευσε, τοu κάρου Υ]δη άνενεγκών, κα! πάσαν 

η1ν 'Ρωμαίων χαρaς και θυμηδίας πεπλήρωκεν. Ό δε τα σκήπτρα 

τής άρχής έγκεχειρισμένος κuρ Βασίλειος άναφέρων μεν καi 

10 προς το του γένους αύτοu έπίσημον καi περίδοξον, άναφέρων δε 

κα! προς τας πατριiJας ανδραγαθίας κα! ηΊν τοσ 11 παρόντος κα

τορθώματος έκπληττόμενος ι:\:σύγκριτον εn:αρσιν, υίΟν αuτον 

άπεκάλει και μέλος ϊ'διον και το δνομα τούτου δια γλώττης εiχε. 
και όρών έπόθει τούτον και ποθών έτίμα και πιστότατον aμα 

15 και οίκειότατον καi στρατιώτην άκαταγώνιστον εiχε καi έλογί
ζετο καi διαλλακτήρα τών μεγίστων καμάτων κα! πολέμων έτί

θετο ι:\:σφαλfj, ώς ηi παρουσίq τούτου φευγόντωv τώv έναντίωv 

και νώτα διδόντων εύθύς. 'Όθεν κα! σuν αύτQ μεν κα! τQ πατρ! 

η1ν κατα τών Βουλγάρων Υ]ρατο νίκη ν κα! τής Βουλγαρίας, δυσ-

20 καταμαχήτου και πολλής καi δυσαλώτου γινωσκομένης παντά

πασι κα! μηδενi τών βασιλέων ύποταγείσης έπi πολU καi παρα 

τοuτο μη aνιείσης τfj Βύζαντος το ι:\:νέσιμον καi τi]ν χορηγίαν 

τών αναγκαίων, λαμπρώς κα! σuν πολλfi τfi ι:\:κμαιότητι έκυρί

ευσε· καi κατέστη τfi 'Ρωμαίων βασιλείq προς έσπέραν έν εύπρα-

25 γίςι: καi γαλήνn τα πράγματα καi άντi τής πρiν ένδείας δαψιλή 

τi]ν άφθονίαν καi την εύκληρίαν εύθύμως άπείληφεν. 

Έπi δε τής έΦας διακυκωμένων τών Άβασγών καi άντιδοξούν

των τψ βασιλεί και προφανώς άνταιρόντων, έθάρρουν γαρ ού 

τQ πλήθει μόνον άλλα καi τοίς τών οπλων ίσχυροτάτοις προ-

30 βλήμασιν, ώς μη έαυτοuς μόνον aλλα καi τοuς ϊππους τεθωρα

κισμένους καi άτρώτους πανταχόθεν περικαλύπτοντες, πάλιν 

αύτος ό Βοτανειάτης πρωταγωνιστης καi πρόμαχος έγνωρίζετο 

καi του κρατούντος ύπέρμαχος. 11 Tou γαρ βασιλέως κατ' έκείνο 

9 έγκεχειρισμένος tacite Bekker: γκεχειρισμένος C κuρ scripsit Martin: κu C κύριος 
tacite Bekker 

[Β. 235/236} ΙΣΤΟΡΙΑ 

τας pωμαϊκας δυνάμεις έλάσαντος, καταπληκτικοi μεν aγώνες 

καi μάχαι περιφανείς καi πανημέριοι συνερράγησαν, ούδεμιaς 

δε τούτων ό Βοτανειάτης έναπολέλειπτο, άλΊ\ ηγωνίζετο μεν 

wσπερ τις έκατοντάχειρ καi δεύτερος Ήρακλής η ύπερ τον Ήρα-
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5 κλέα Ι έκεινον τοις &θλοις έπιγαννύμενον, ού γαρ τρισκαιδέκα- c 2ιs' 
τον &θλον aλΊ\ έκατονταπλάσιον flνυεν' fνθα δε κάμνον έωρaτο 
καl καταπ'iπτον κέρας pωμαϊκόv, έκείσε καταλαμβάνων αύτος 

aνεκτCiτο το aνιώμενον καi θάρσους πληρών εύτολμότερον 

έποίει καi νικάν παρεσκεύαζε. Ταύτα ούκ έπi μιας έκστρατείας 
10 τής κατα τών Άβασγών αuτψ διηγώνιστο, aλλα καi έπi δευτέ

ρας δlς γcφ ό βασιλεuς τοις Άβασγοiς τον πόλεμον έπιτέθεικε. 

Καl τfi μΕ:ν πρώτη μαχησμος άπλώς περιγέγονε καi ήττα τών 
Άβασγών, ou παvτελi]ς δε καταστροφή. Tfi δευτέρςι: δε σφοδρaς 
γενομένης καi φιλοτίμου τής παρατάξεως οuδε!ς μΕ:ν 'Ρωμαίων 

15 θανάτ(f) περιπέπτωκεν, η οσον εύαρίθμητοι καi τών aσήμων 

τινές, τραυματίαι δΕ: πολλοi κατεφάνησαν· τών δ' Άβασγών 

φόνος aπείριτος γέγονε τών μΕ:ν έν τfi συμβολfj του πολέμου θα

νατωθέντων, τών δΕ: έν τQ φεύγειν πεσόντων· παντελούς γαρ 

γενομένης αuτών τροπfjς καi διώξεως, aκορέστως οί 'Ρωμα1οι 

20 δίκην aγρίων προβάτων τούτους κατέθυοv. Όπότε καi ό τούτων 

έθνάρχης, Γεώργιος ή κλήσις αύτQ, έπi λόφου ίστάμενος καi το 

τών 'Ρωμαίων καταπλαγεiς σύνταγμα καi συγκίνημα καl παρ' 11 

Ελπίδας ηΊν ήτταν τών ίδίων θεώμενος, έν χερσl γαρ f.χειν έδό
κει τi]ν νίκην καi τοίς άμφ' αύτον παρJΊνει ζωγρίαν προς αύτον 

25 τον τών 'Ρωμαίων βασιλέα κομίσαι καi μη σιδήρ(f) τεμε'iν, aμε-

13/14 d. 11 mens. Sept. a. 1022 20 a. 1022 

4 wσπερ τις έκατοντάχειρ: ν. supra p. 176,19 καi δεύτερος Ήρακλfiς: cf. Karathanasis 17: 

'Άλλος οδτος Ήρακλης 22/23 καi παρ'έλπίδας: cf. Soph., Phil. 882: άλΧ i]δομαι μέν σ' είσιδwν 

παρ' έλπίδα 

5 έπιγαννύμενος prop. Bekker 14 [ού]δεiς C 15 [ά]σήμων C 17 συμβολfi coni. 

Bekker: συμβολ- C συμπλοκfi scripsit Martin 



182 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ {Β. 236/237} 

ταστρεπτl καl αύτος εiς φυγην wρμησε δρομαίψ καl aελλόποδι 

1ππψ την έαυτοu πιστεύσας σωτηριώδη καταφυγήν, τον υίον 

αύτοu Παγκράτιον ένέχυρον δοuς τ~ βασιλεί δοuλον. Έντεuθεν 

τα χρηστa πάντα τοίς 'Ρωμαίοις κατά τε Άσίαν καl Εύρώπην 

5 συνήντησεν. Έντεuθεν τ~ Βοτανειάτn το περιβόητον καl περί

λαμπρον Όνομα ή προς τa βασίλεια φιλία περιποιείται καi χάρις 
έπίμονος. 

Τί δέ; Οϋτως εχων εύκλείας καi εύπραγίας ό aνηρ και παρa 

πάντων θαυμαζόμενός τε καi δοξαζόμενος καi τοίς έξ εργων με-

10 γαλουργήμασι σεμνυνόμενος, μέγα φρονCJV itν έπl τοίς έαυτοίi 

κατορθώμασι κα! aλαζονεί\( κατεπαιρόμενος των πολλLJν κα! 

τοις aστικοίς ώς aγοραίοις ησ! καi aόπλοις μη εόθύμως καl 

προσηνώς όμιλών καi σuναυλιζόμενος, aλΛ wσπερ τινές τών κε

κρατημένων τ~ πάθει τfjς κενοδοξίας, έαυτον ύπεραίρων καi τ~ 

15 κόμπψ τερατευόμενος το aνόμοιον, οiα φιλει τοuς πολλοuς ποι
είν τών στρατιωτων; Οuμενοίiν! Ούδ' είδέ τίς ποτε Μιχαηλ τον 
Βοταvειάrην πολίτου καrεπαιρόμενοv η μυκτfjρα τοuτόv τινος 

καταχέοντα η εξω αύτον ποιοuντα της τών πολιτων συναυλίας 

καi σuμφυ'ίας η aστειότητας aποδέοντα η καλοκαγαθίας και γα-

20 λήνης καi μειδιάματος 11 μεστοί) χαρίτων έαυτον aποξενοuντά 
ποτε, ώς είναι θαuμα μέγιστον τοις aνθρώποις καi aξιέραστον. 
'Όσον γaρ τοίς στραηωηκοίς aγwσιν aνvποιστος ίlν καi θυμο

ειδης καi καταπληκηκος την όρμήν, roσouτov έν ταις aνέσεσι 

καi ταίς λεγομέναις έκεχειρίαις καi ταίς I κατa την βασιλίδα δια- C 218'~ 

25 τpιβαίς ήδύτατος καi μειλίχιος καi φιλόστοργος προς τοuς Βυ
ζαντίους καi λόγους aστείους φιλων καi τοuς aστεϊζομένους 

προσοικειοvμενος καi aπαξιων έαυτον έτέρψ καλείσθαι ονόματι 

η τ~ την έπωνυμίαν παρέχοντι αύτ~ έκτης πόλεως. Δια τούτο 

1/2 δρομαί(J) ... ϊππ4>: cf. Eur., Hel. 543: δρομαία πώλος άελλόποδι ϊππψ cf. Hymn. Hom. 
Ad Venerem 218: ϊπποισιν άελλοπόδεσιν; Pind., Nem. 1,6 άελλοπόδων ... ϊππων 

6 post δνομα Bekker add. καi 15 κόμπ(J) scrίpsίt Bekker: κόσ πω c 16 Οuμενοuν scrip-
sit Martin: οuμενοuν C ou μέν οόν tacite Bekker 18 αuτον tacite Bekker: αuτον C 24 
έκεχειρίαις tacίte Bekker: έκκεχειρίαις C 

[Β.237/238] ΙΣΤΟΡΙΑ 

καi παρα πάντων ήγαπaτο διαφερόντως καi κοινον Όφελος καi 
έκαλείτο καi έγινώσκετο, πανδαισία τε καi εύφημία κοινή, στρα

τιώτης τε aπαράμιλλος καi πολίτης aσύγκριτος. 'Ην γαρ προς 
τούτοις καl μεγέθει διαλάμπων καi οψει, ταπεινώσει τε φρονήμα-

5 τος καi συναναστροφης κοσμιότηη καi μειδιάματος ίλαρότηη 

είς aκρον δόξης καi περιλάμψεως έαυτον aνυψων τft κοινft του 

πλήθους εύλογί\( καi συντονί~ της aνυμνήσεως. 
Έκ δη τούτων των aρίστων και μεγίστων εξεων αύτοu καi 

έντεύξεων καi <l>ν μετ' αύτον ό τούτου ώραιότατος κλάδος εν τε 
10 τοίς στρατιωτικοίς ayωνίσμασι καi τροπαίοις καi τοίς πολιτικοίς 

διακοσμήμασι κα! άρρήτοις έγκαλλωπίσμασι, συγγενή γαρ πάντα 

καi όμότροπα καi όμοφυfj τ~ πατρi ό υίος έπεδείκνυτο, διπλοuν 
το τfjς aγάπης καl το τfjς έρασμιότητος 11 ταίς τών aπάντων ψυ
χαίς έγένετο καi παγκόσμιος ίlν πόθος καi μία γλωσσα το στέφος 

15 αύτ~ τ~ υί~ τfjς βασιλείας aξίως έκ πολλού τού χρόνου έπιφη
μίζουσα. Καi οί μέν είδότες αύτον καi aκρως έξησκημένοι η)ν 

aκραν αύτοιJ εύrολμίαν τε καi άνδρίαν καi αδθις πάλιν την άγα
θότητα καi πλουτοποιίαν καi το πρaον καi το όμιλητικον καi 

άστεϊον καi εuχαρι aφ' έαυτών εΊχοv η1ν μαρτuρίαν, κεχηνότες 
20 άεl καl δι' εύχής ποιούμενοι το της βασιλείας τούτψ περίοπτον 

κράτος εσεσθαι· οί δέ μη είδότες η προς ολίγον γινώσκοντες, έξ 

άκοfjς τυγχάvοντες έρασταί, oux ήττον έκείνων την ύπέρ αύτοu 
έπιθυμίαν καl n1v διάθεσιν ετρεφον. Ώς δ' ή φήμη τfjς αύrοu 
άvαρρήσεως η)ν βασιλίδα κατέλαβε, μετέωροι πάντες γεγόνασι 

25 καi χαρμονfjς ένεπλήσθησαν. Καi itν ίδείν τοuς aνθρώπους πτερa 
περιθείναι έαυτοίς, <εί) οiόν τε ίlν, βουλομένους καi προς αύτον 
aποστfjναι καl παίδων έπιλαθέσθαι καi γυναικων καl αύτών 
οίκιων, δ δη καi πολλοi των aστικων πεποιήκασιν. Άλογήσαντες 

γαρ καi φόβου παντος τοίi τότε κρατούντος είς το Βυζάντιον καi 
30 τιμωρίας δι' α1ματος καi ούσιων καi των τού γένους φιλτάτων 
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21/22 έξ άκοfjς τuγχάνοντες έρασταί: ν. supra p. 78,12/13: uπfjρχον έξ άκοfjς έρασταi 30 

τιμωρίας δι' αϊματος: ν. supra p. 60,13/14 

11 post έγκαλλωπίσμασι deest διέλαμπε νel simile νerbum Bekker 26 <εί) add. Bekker 

αuτον scripsit Bekker: αuη1ν C 27 άποστfjναι C: άποπτfjναι scripsίt Bekker 



184 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 238/239/240) 

και των έν μέσψ της όδοu κόπων και μηδέ των όδοσκοπούντων 

και της ύπαίθρου κρατούντων Τούρκων το πληθος δείσαντες, συ

χνοι καθ' έκάστην άπηυτομόλουν προς αύτόν, πρaγμα πριν γενέ

σθαι μη τπστευόμενον. Ούδέπω γάρ τινά τις εΤδεν άπο της 
5 βασιλευούσης 11 είς έπαρχίαν προσρυέντα τι νι άντάραντι, και τότε 

οτε μηδέ πολέμιοι η1ν π&σαν χώραν κατεiχον και ταiς όδοiς άπά

σαις έφήδρευον, μaλλον δέ aπ' έκείνων είς τοuς κατa την βασι

λίδα κρατοuντας πολλοuς είσρέοντας. Νuν δέ aνω ποταμών το 

πρaγμα κεχώρηκε- τού χάριν; 'Ότι τοuς μέν κρατοuντας τυράν-

10 νους f.γνων οί aνθρωποι και αδίκως και aφελως την βασιλείαν 

iθιJνοντας, τον Ι δ' έκτος aρετfl διαλάμποντα και aληθείςι- και c 21ψ 
πραότητι και δικαιοσύνη κατακοσμούμενον καi ίκανον βασι-

λείας κράτος έν καιροiς aνωμάλοις άσφαλώς διακυβερνijσαι, 

κράτος τfi των κρατούντων κακονοίςι- προς ολισθον ou μικρον 
15 καi βάραθρον άπωλείας i]δη συννεuον καi άνωθούμενον. Τών 

τοίνυν aνθρώπων οuτως έχόντων γνώμης και προαιρέσεως, συν

επεψηφίζετο και Θεος aνωθεν και δεξιa πάντα τούτψ και προ 

της έπιδημίας θαυμαστa διετίθετο, ώς καi αύτη ν την μητέρα καi 

τοuς συγγενεiς aπαντας του κρατούντος έκείνψ την βασιλείαν 

20 έπιτρέπειν συγκατατίθεσθαι και διαπέμπεσθαι προς αύτον και 

τα έπιβατήρια ψάλλειν αύτί!) και διαδονεiν μετa τfiς λοιπης τών 

πολιτων όμηγύρεως. Το δέ δη κρεiττον και λόγου παντος ύψη

λότερον f] παραδοξότερον, οτιπερ οί Τούρκοι, της Άνατολης 
πάσης κυριεύσαντες i]δη, τοiς αύτομολοuσι προς τον Βοτανειά-

25 την πολίταις aμα καi άγροίκοις έμποδών ou καθίσταντο· άλλά 
τινες μέν 11 aοράτψ δυνάμει τοuς πολεμίους έλάνθανον, οί δέ 
πλείους ένέπιπτον μέν αύτοiς, προς δέ τον νuν βασιλέα μανθά

νοντες αuτοuς κατεπείγεσθαι συνεχώρουν αύτοiς καi άβλαβεiς 

διετίθουν, άβλαβώς καi φιλίως προς την αύτοu βασιλείαν καi 

30 προσηγορίαν παρa π&σαν άνθρωπίνην ύπόνοιαν διακείμενοι. 

8 άνω ποταμών: Eur., Med. 410; CPG Greg. Cypr. Mosqu. Ι 28; Mant. proν. Ι 20; Karathanasis 
206 15 βάραθρον Cιπωλείας: cf. Is. 14,23: καi θήσω αύτr']ν πηλού βάραθρον είς Cιπώλειαν 

8 ποταμών coni. Polemis: ποταμώ C ποταμοi scripsit Bekker 18 μητέρα tacite Bekker: 
μρώ C 25 καθίσταντο tacite Bekker: καθίστατο C 28 αύτοίς coni. Bekker: αύτ~C 29 
Cιβλαβώς C: εύλαβώς prop. Bekker 

[Β. 240/241] 

Καi ή μέν Κωνσταντινούπολις και οί των έκτος έπιεικέστεροι 

οuτω κραδαινομένας εΤχον τaς οίκείας ψυχaς καi συννενευκυίας 
προς την αύτοu έπικράτειαν. Ό δέ βασιλεuς ούδέν τών θείων κρι

μάτων καi δοξοποιιών είς νουν βαλλόμενος οuτε των κακίστων 

5 άπείχετο πράξεων καi μήτε το του άνδρος άξίωμα καi η1ν έκ 

των εργων ίσχuν καi η1ν aκραν εύγένειαν αίδούμενος fjν καi 
έννοων κοινωνον της βασιλείας λαβεiν καi τοuς θύραθεν πολε

μίους κατατροπώσασθαι δι' αύτοu καi τοiς ύπηκόοις η1ν έλευθε

ρίαν περιποιήσασθαι, aλλa τών Τούρκων ώς οίκειοτάτων και 

10 φιλίων aντιποιούμενος διεπέμπετο προς αuτοuς και δώροις άμέ

τροις και παντοδαπαiς ύποσχέσεσι διηρεθίζετο κατ' αότοu, wστε 

παντ'ι σθένει κα'ι μηχανfi καταγωνίσασθαι τοuτον καl. η μαχαίρας 

εργον ποιήσασθαι εϊ'τ' αίχμάλωτον θέσθαι καi wνιον τοίς μι

σοuσιν αύτόν. ΆλJ\. ούκ fjν προς Θεού το τηλικοuτον aνδρα, τοίς 
15 κρείττοσιν εργοις κεκοσμημένον έπιεικώς, τοiς ζητοuσιν αύτον 

έπιθυμίας άδίκου παραστησαι ύπόθεσιν. Διa τοuτο καi ταiς μέν 

ύποσχέσεσι τού βασιλέως έθέλγοντο και παρεκιvοuντο οί 

Τοuρκοι, ή 11 δέ θεία άντίληψις aλλως αύτοiς διετίθει η)ν Εκβα

σιν· προσήρχοντο γaρ μaλλον τ(!) Βοτανειάτn καi την δούλωσιν 

20 έπηγγέλλοντο και συμμαχείν ύπισχνοuντο καi τfi μοίρςι- τούτου 

συνέταττον έαυτούς. 'Όσοι δε προς άντικαταστάσεις καi μάχας 

έτράποντο, παρ' αύτοσ και τών ίδίων στρατιωτων έξόχως ήττώ

μενοι πολλοuς μεν τών οίκείων aπέβαλαν, aλλοι δέ φόβψ βλη

θέντες φυγfi την σωτηρίαν αύτων έπραγματεύοντο. Πολλοi δέ 

25 τών 'Ρωμαίων άντικαταστηναι τούτψ θελήσαντες αύτοίς φρου

ρίοις έάλωσαν. 
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Τρίτην δέ aγοντος του I 'Οκτωβρίου μηνος καi μέλλοντος του c 219" 

Βοτανειάτου ηΊν βασιλικην έπιστησαι σκηνην καi ταύτης σκη

νοπηγίαν προτρεψαμένου γενέσθαι δια η1ν εξοδον καi την είς 

30 την βασιλεύουσαν πρόοδον, έν πεποιθήσει γaρ fjν ώς δρομαίως 
της βασιλευούσης βασιλικώς έπιβήσεται, θαυμά τι καi τέρας 

27 d. 3 mens. Oct. a. 1077 

4 δοξοποηών C: δοξοποιών tacite Bekker 24 αύτών C: αύτών tacite Bekker 28 an 
ταύτn? 



186 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΤ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΤ [Β.241/242/243] 

έξαίσιον έν όφθαλμο'ίς καθωράθη πάντων. 'Άυλον γaρ πuρ, ώς 

απσ πηyης αναβλύζον και προς αέρα χεόμενον, προς την έΦαν 

κατεφάνη περi πρώτας νυκτος φυλακάς. Καi fίν ό άi]ρ φλογος 
καθαρδ:ς πεπλησμένος και φέρων το του πυρος pεuμα μέχρι Χαλ-

5 κηδόνος και Χρυσοπόλεως καταπληκτικον καi λίαν ύπερφυές 

ούδέπω γαρ ούδεiς εiδε πuρ aυλον έπι yfjς ώς άπο πηγfjς ανα
βλύζον καi το περιέχον &παν έκπυροuν καi ό:ποσπινθηρίζον ούχ 

f]κιστα. Άπο δέ Χρυσοπόλεως τον τού Στενού πορθμον ύπερβε

βηκος πft μέντα έν 11 Βλαχέρναις ό:νάκτορα περιέλαβε, πft δέ τi]ν 
10 aλλην άρκηκi]ν έπιφάνειαν· καi περιεσώθη μέχρι πολλού πaσιν 

αναφανδΌν έπικηρυκευόμενον παρουσίαν έκτης έΦας μεγάλης 

δυνάμεως οί δ' έπιστημονικώτεροι τών θεωμένων καi συμβο

λικώς το δέον έπιγινώσκοντες ό:πο Λάμπης λαμπτfjρα φωσφό

ρον έπιδημfjσαι τοις βασιλείοις προεσήμαινον, ωστε χρηματίσαι 

15 το'ίς μέν ό:γαθο'ίς καi τα ύπερ αύτοu φρονοuσι φώς καi θυμηδίαν 

και χαραν ό:νεκλάλητον, το'ίς δέ κατ' αυτοu μελετώσι και άνη

ταπομένοις αυτψ φλόγα τι}> οντι πυρος κατατήκουσαν τούτους 

καi κατακαίουσαν. Καί γε τfjς συμβολικfjς προρρήσεως ού διή

μαρτον· δηλώσει δέ προϊών ό λόγος. 

20 Ίοu δέ 'Οκτωβρίου μηνος παρεληλυθότος, άποστατική τις κα-

κόνοια τi]ν έσπέραν αίφνιδίως περιεδόνησεν. Είς γaρ Έπίδαμνον, 

το νuν κεκλημένον Δυρράχιον, τi]ν δουκικi]ν έfχων aρχi]v Νικη

φόρος πρόεδρος ό Βρυέννιος καi ταύτης παραλυθεiς βασιλέως 

έαυτQ περιέθηκεν ονομα καi το'ίς έκε'ίσε στρατιώταις καi όπα-

25 δο'ίς και συστρατιώταις χρησάμενος Ε'ξεισιν έκε'ίθεν προς Άδρια

νούπολιν. Ό <γαρ) τούτου αύτάδελφος, 'Ιωάννης όνομαζόμενος, 

τινaς τών έσπερίων δυνάμεων είς τi]ν ίδίαν έπιβουλi]ν καταρτί

σας, μεθ' ι1ν fίσαν Βαράγγων καi Φράγγων πλήθη πολλά, τψ 
αύταδέλφψ συνθέσθαι παρέπεισε, σuν αύτοις δέ καi τον κατε-

30 πάνω τfjς αύτfjς πόλεως, συγγενέα 11 τούτου καi συμφυλέτην 

20/21 mens. Νον. (?) a. 1077 

3 άfιρ tacite Bekker: άνfιρ C 6 είδε scripsit Bekker: οίδε C 17 κατατήκουσαν tacite 

Bekker: κατήκουσαν C 26 <γaρ) addidi (cf. Skyl. Cont. 172,25) ό τούτου C: Ενθα ό τούτου 

prop. Bekker 

[Β. 243/244] ΙΣΤΟΡΙΑ 

ύπάρχοντα. Καi προ του καταλαβε'ίν είς Άδριανούπολιν η1ν εύ

φημίαν αύτψ καi η1ν βασιλείαν προδιεγράψαντο, ό:νοήτως πάν

τως καi πάσης ό:σφαλοuς παρατηρήσεως aνευθεν. 'Ή ycφ aν, εί 

μη καi οί κρατουντες έν Βυζαντίδι ό:νοητότεροι ύπfjρχον, ταχέως 

5 &:ν παρελύθη καi κατεπολεμήθη nx τfjς τοιαύτης έπιβουλfjς. Αί 
γcφ aλλαι θρgκψαι πόλεις καi μακεδονικαi πλήν τινων συνετή

ρουν εη του πάθους αύτας εξω καi παρα βασιλέως έπαγγελίας 

έγγράφους καi παραγγελίας προσέμενον έπi καταστροφfj τών 

aποστατών δια το καi τον Βρυέννιον €τι μακρόθεν καθεστάναι 
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10 τfjς του Άδριανοu. "Ή ν δε τQ βασιλε'ί καi στρατΌς ίδιαίτατος I ό:πο C 220r 

συγκΜδων ό:νδρών ό:θροισθεlς καl τfi γυμνασίςι προσλαβών το 

ευδόκιμον, οϋς καi Άθανάτους ό βασιλεuς οδτος wνόμασε. Καi 
δια πάντων εuχερώς εiχεν έπιθέσθαι τοις γε έν τfj Άδριανουπόλει 
χωρlς του προσδοκωμένου ήγεμόνος καθυλακτοuσι, καl η τρέ-

15 ψασθαι τούτους καi είς aσφάλειαν έαυτψ περιστfjσαι τα πρά

γματα, η τάς γε λοιπας πόλεις είς τi]ν έαυτοu κατοχυρώσασθαι 

πίστιν καi aντίξουν εχειν έν τfi έσπέρςι κατα τών έναντίων βοή

θημα. Ό δε aνοίg καi ό:μελείg καi το κατασκευαζόμενον δια πολ

λών ή μερών έγγύθεν αuτοu ijγνόησεν ό:πειροκάλως σκαιώρημα, 

20 τριών γαρ ή μερών ου πόρρω τfjς πόλεως ή Άδριανούπολις aπέ

χει διάστημα, καi μετα το γνώναι αναπεπταμένως καi μετ' εύη

θείας διατεθεlς τοuς έναντίους ίσχυροuς aπειργάσατο, ώς είναι 

τα πλείω τών τοuς 11 έχθροuς έπαιρόντων καi μεγαλυνόντων εiς 
ϋψος έξ άμελείας καi ύστερήσεως τών άνητεταγμένων αuτο'ίς, 

25 καθα προδιείληπται. Εί δέ δει τό:ληθές είπε'ίν, δι' έτέρων καμάτων 

καi aντιπαρατάξεων έτέρψ η1ν βασιλείαν ό παντέφορος όφθαλ

μος άξίψ ταύτης έπραγματεύετο. 

'Έγωγε οδν έν τft 'Ραιδεστψ τηνικαuτα παρατυχών, είς έπί
σκεψιν έκε'ίσε καταλαβών τών κτημάτων μου, τaς μέν γινομέ-

26 ό παντέφορος όφθαλμος: ν. supra p. 128,1 

3 άσφαλούς scripsit Bekker: άσφαλώς C i] scripsi: η C 4 Βυζαντίδι C (ν. supra p. 44,13): 

Βυζαντίψ tacite Bekker 7 αύτaς tacite Bekker: αύτaς C 28 έπίσκεψιν tacite Bekker: έπi 
σκέψιν C 
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νας φήμας άκοfi παρελάμβαναν, ήπίστουν δε τοις λεγομένοις 

δη δια πολλων ήμερων έφημίζοντο, συμβάλλων καθ' έαυτον 

δη, έπείπερ ή 'ΡαιδεστΌς τοσοΟτον άπέχει διάστημα τfjς Άδρια

νουπόλεως δσον ταύτης ή μεγαλόπολις, πάντως αν, εi άληθές 

5 έτύγχανε το θρυλλούμενον, έμεμαθήκει liν ό βασιλεuς τοΟτο καi 

ταχέως έποιήσατο η1ν διόρθωσιν, πανταχοΟ γραμμάτων βασι

λικων έπιφοιτώντων ταις πόλεσι. Καi κατα τούτο έ:μενον άτρε

μής, εtτα καi θαρρων τfi πίστει των έν τfi 'Ραιδεστψ πολιτων ώς 
φυλαπούση τοις βασιλεύσι τα τής εύγνωμοσύνης ένέχυρα. 'Έλα-

10 θον δέ περιπεσών άπροόπτως διc'χ των είκότων συλλογισμών, μι

κρού δειν, μεγίστ~ ην! παραπτώματι. Γυνi] γάρ ης έν η'j 

'Ραιδεστψ τα πρώτα φέρειν κατα πάντων σπουδάζουσα, συγγέ

νειαν έκ τού aνδρος προς τον Βρυέννιον τούτον συνάπτουσα, λα

θραίως πολλοuς ύπέσυρε των 'Ραιδεστηνων δώροις τούτους και 

15 ύποσχέσεσιν ώς έαυτfιν μεταθέσθαι συμπείσασα καi συνωμοσίαν 

έξ iδιοχείρων 11 καi δρκων συστήσασθαι. 'Ότε δε το έ:ργον τfjς 
συνωμοσίας έπλήρωσε καi εiς το αuριον άναγορεuσαι τον Βρυέν

νιον τα των συναραμένων αύτfi διεσκέψατο, εΤς τούτων χάριτας 
εκ ηνων προηγησαμένων χρηστων όμολογειν έ:χων μοι 

20 προσfjλθεν άωρi των νυκτών καi τi]ν έπιβουλfιν ύπεσήμανεν. 

Αύτος δέ πολλα δυσχεράνας καi πολuν όνειδισμον τούτων καi 

μυκτfjρα καταχεάμενος ώς καταπροδόντων η1ν έαυτων σωτη

ρίαν και το τfjς πίστεως σύμβολον, άνυπονοήτως μέν αύτον καi 

μετ' έπιεικείας άπεπεμψάμην, μελετήσας δέ παραυτίκα τfιν πόλιν 

25 ταύτην καi τfιν έπιβουλfιν έκφυγειν wρμησα μέν, ώς εtχον ήμιό
νων καi ϊππων καi άνθρώπων καi της aλλης παρασκευης, έκ 

ταύτης άποφοιτησαι σπουδαίως κατα το λεληθός ού μfιν ηδυ

νήθην δια το προκατασφαλισθηναι τας πύλας της πόλεως μο-

χλοίς σιδηροις καi όπλίταις παρc'χ της τού Βατάτζη I γυναικός, flν C 220v 

30 ό άνωτέρω λόγος έδήλωσεν, εως δι' άπειλων πολλών καi μηνυ

μάτων κατασείσας αύτfιν δη προς πόλεμον αύτft συρραγήσομαι 

2 καθ' έαuτον C: κατ' έμαuτον scripsit Martin 7 Ιiμενον scripsit Bekker: Ιiμενεν C 9 
Ιiλαθον scripsit Bekker: Ιiλαθε C 15 ώς έαuτfιν C: εiς αύτfιν scripsit Martin 18 διεσκέψατο C: 
διεσκέψαντο tacite Bekker 27 post i}δυνήθην Martin add. δΕ 31 κατασείσας C: καταπείσας 
scripsit Martin 

[Β. 245/246/247] ΙΣΤΟΡΙΑ 

της ήμέρας έπιφοιτώσης, συνεχωρήθην τfιν εξοδον, το aδηλον 

φοβηθείσης μετα των ταύτης υίέων τfjς τού πολέμου έκβάσεως. 

Έξηλθον οδν έκειθεν καi της είς τfιν βασιλίδα φερούσης άψάμε
νος πάντα τα εμπροσθεν εί5ρον γαλήνης μεστα και τοuς του βα-

5 σιλέως στρατιώτας διεσκεδασμένους είς παραχειμασίαν ταις 

aλλαις πόλεσι καi μηδένα κυδοιμον ύποπτεύοντας. Σπουδαίως 

οδν 11 είσελθών είς τi]ν βασιλεύουσαν, προ τού τfιν ίδίαν οίκίαν 
καταλαβείν, παρηλθον εiς nx βασίλεια καi τψ λογοθέτη Νικη
φόρ~ προς λόγους έλθών πάντα τα συνενεχθέντα προσήγγειλα 

10 καi το ποιητέον αύτψ συνεβούλευσα, και ώς δ, η τάχιστα χρfι τήν 

τε 'Ραιδεστον χρυσοβούλλ~ λόγι~ κατακοιμίσαι καi φιλανθρώ

ποις δεξιώσεσιν οίκειώσασθαι καi τας aλλας πόλεις ώσαύτως, 

και το στρατιωτικον ές ταύτον συναθροίσω και παραλuσαι τfιν 

των πλείστων προς τον aποστάτην συνάθροισιν· άπfjν γαρ ετι 

15 της Άδριανουπόλεως ού μικρον aποθεν, οτε καi τψ Βασιλάκη, τψ 

άποσταλένη μετ' αύτον δουκi Δυρραχίου, παρατυχών έντος τού 

aστεος τfjς Θεσσαλονίκης περ! τfjς άρχfjς ήμφισβήτησε· καl ε\'περ 

δεξιως τοις πράγμασιν ό Βασιλάκιος τψ τότε έχρήσατο, κατεπο

λέμησεν δ:ν τούτον έν άρχft τfjς άποστασίας σαλεύοντα. Ό δέ λο-

20 γοθέτης έν μειδιάματι ποιούμενος τα παρ' έμοσ τούτ~ μετc'χ 

σπουδης είσηγούμενα μετεωρισμοις ησι καi άναβολαις τc'χ μηδέ 

μικράς ύπερθέσεως δεόμενα παραδέδωκεν, εως του πάθους 

φλεγμαίνοντος τi]ν iατρείαν έπεχείρησε μέν, εγνω δε μάτην πα

ρακινών τc'χ άκίνητα. Καi τότε πάλιν fJσθόμην ώς καλψ το κακον 

25 ίaσθαι ολίγοι τών έν ήμιν άνθρώπων δεδύνηνται. 

Καταλαβών οδν είς Τραϊανούπολιν ό Βρυέννιος συνηντήθη 
παρα τού άδελφοσ καi τών συναραμένων αύτψ Φράγγων καi μα

κεδονικών παρατάξεων· παρήχθησαν δ' αύτψ καill τα της βασι
λείας παράσημα, οϊ τε ϊπποι μετα των δίφρων καi τα έρυθρα καi 
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23/24 Εγνω δέ μάτην παρακινών τa άκίνητα: CPG Apost. Π 3; Zenob. Ι 55; Karathanasis 167 
24/25 πάλιν τiσθόμην ... δεδύνηνται: cf. Herod. 3,53: μη τιf> κακιf) το κακον iώ; Manue] Π Pa
leologus, ep. 30,61-63: βouλfj διορθωσάτω καi ταίς προς Θεον εύχαίς καi μη κακιf> το κακον 

19 άποστασίας C: άποστάσεως tacite Bekker 24 καλιf> C: κακιf> scripsit Martin 
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βασίλεια πέδιλα. Καi κατασφαλισάμενος πάντας δρκοις καi συν

θήκαις συχναις μη &ν άθετήσαι τούτον aχρι καi τελευταίας 

πνοής, οuτω τfιν άλουργίδα μετ' εuφημίας καi δορυφορίας άπει

λήφει πολλης καi τοuς πόδας τοις έρυθροίς μεταμείψας πεδίλοις 

5 καi εiς ταυτοβαφές έπαναβaς οχημα μετa πολλής άγερωχίας καi 

φρονηματισμοΟ καi τής τοΟ στρατού βοής καi ήχfίς είς Άδρια

νούπολιν ψχετο, aρτι τοϋ Νοεμβρίου μηνος έπιστάντος, οτε κα

τηφi]ς ό αηρ έκτης του μεγάλου φωστήρας ύποχωρήσεως προς 

το ταυρικον ζψδιον aπιόντος, καi στυγνος καταφαίνεται. Αiχμά-

10 λωτος δέ τηνικαuτα ληφθεiς ό πρόεδρος Κωνσταντί'νος ό Θεο

δωροκάνος, άνfιp f.νδοξος καi γένους έπισημότηη καi βίου 

λαμπρότητι καταφανιlς καταγινωσκόμενος, ού καλώς μέν ουδέ 

δικαίως παρ' αύτοΟ προσεδέχθη καi ώς είς τών άγενών παρω
ράθη· ou μfιν δέ σωμαηκιlν τιμωρίαν ύπέστη, καίτοι γε ταύτην 

15 ύποπτεύων διa προηγησαμένας έχθρας καi μάχας I κεφαλικάς. C 221r 

Φυγαδευθεiς δέ πρός τινα τών μακεδονικών πόλεων μετ' ou 
πολu τψ χpεwν έλειτούργησεν, εi'τε φυσικψ θανάτ4> εi'τ' έξ έπι

βουλής κερασθέντος ούδεiς άκριβώς έπίσταται. 

'Εν δέ τι}> μέλλειν εiσελάσαι τον Βρυέννιον είς Άδριανούπο-

20 λιν πiiσα σχεδΟν ή πόλις τi]ν προεκκειμένην περίχωρον κατε

λάμβανε καi ην το πλήθος άγεληδον διακεχυμένον είς το 11 

πεδίον ηΊν rφόοδον αύτοϋ έκδεχόμενον. Ώς δ' aνεφάνησαν τa 

σημεiα καi προεχώρουν αί παρατάξεις αύτοϋ, βαρείαν άπαγγέλ

λουσαι η)ν αύτοΟ έπιφοίτησιν, καi τa κέρατα πανταχόθεν φο-

25 βερόν η καi καταπληκτικον έπεσήμαινον κάκεί'νος έν 

παρασήμοις παρa πλείστων δορυφορούμενος κατελάμβανε, 

διατάξαντες (δέ) έαυτοuς στοιχηδον οί προς θέαν έξιόντες 

πολί'ται, ο'ί τε στρατιώται τaς aσπίδας προτείνοντες καi τaς αίχμaς 

τών δπλων έπισυναίροντες, ήχή τε τών βυκίνων καi τών σαλ-

30 πίγγων έγίνετο καi το τής εuφημίας flρθη παρa πάντων περίο

πτον' f.δοξαν οί πλείους τi]ν παρουσίαν αuτοu βασιλέως μεγίστου 

7 a.1077 

5 ταυτοβαφες scripsi: αύτοβαφες C 27 (δv add. Bekker 

[Β. 248/249) !ΣΤΟΡ !Α 

καi δυνατωτάτου καθίστασθαι. Κάκεί'νος ύπεράνω παντος λόγου 

έαυτον λογισάμενος, μεστος έλπίδων καi αuχήματος, εiς την ένεγ

καμένην αuτον εiσελήλυθε πόλιν. 'Ήσαν δέ ταΟτα, ώς uστερον 

το πρiiγμα τον f.λεγχον δέδωκε, πιθήκων η γεράνων όρμήματα 

5 καi νεανιεύματα· f.νθα γaρ Θεος ou συνευδοκει καi ψηφίζεται 
καi πραξις εuθυτάτη καi θεοφιλης διάνοια η1ν aνωθεν OUK έκκα

λειται βοήθειαν, φροΟδον &παν καi άσθενές το παρ' άνθρώπων 

γενόμενον. 

'Εν δε τfj 'Ραιδεστψ, προ τοΟ τον Βρυέννιον καταλαβειν είς 

10 Άδριανούπολιν, έπικρατησάσης της Βατατζίνης, έδιχονόουν γάρ 

ηνες προς τfιν αuτοϋ έπιχείρησιν, άνηγορεύθη ό Βρυέννιος. Καi 

πρώτον f.ργον τοις έγχωρίοις έγένετο το καθελειν καi καταβα

λειν εiς γην το κοινον άτόπημα καi αδίκημα 11 καi τοϋ aπο λογο
θετών δύστηνον έπινόημα καi τfi εuθηνίι;t έπιβουλεΟον, τον 

15 καινουργηθέντα φημi έκτος τοΟ aστεος φούνδακα, καi κατεπόθη 

μέχρις έδάφους διαρρυείς. ΤοΟ δέ κάστρου Πανίου f.n μη συν
aπαχθέντος αuτοiς, έπεστράτευσαν οί της 'ΡαιδεστοΟ κατ' αuτοu· 

καi δι' ή μερών ην ων παραστησάμενοι αuτο ην aς μέν τών ενδον 

ijμύναντο, τοuς δέ aλλους έπi χώρας κατέλιπον. 'Έκτοτε δέ ou 
20 διέλιπον έκ της aποστατικης μοίρας εiς τfιν 'Ραιδεστον παρα

βάλλοντες στρατιώται, καi μiiλλον ό:λλογενε1ς, καi τοuς περικύ

Κλ4J άγροuς λυμαινόμενοι προφάσει τάχα της τοΟ κάστρου 

φυλακης καi διατειχίσεως ilθελε γaρ καi αύτοιJς ή Βατατζί'να δι' 

Όγκον ύπερηφανίας καi άποτροπfιν της ύποπτευομένης αuτfj έπι-

25 βουλής καi παρακινήσεως. Συνετηρήθη δέ καi ό ναύσταθμος τοΟ 

τοιούτου κάστρου σκόλοψι καi περιπάτοις ξυλίνοις καi aλλοις 

όργάνοις τών άλλοτρίων νεών aποτρεπτικο1ς. Πολλών δέ οντων 

έν τψ αiγιαλψ οiκημάτων, καταστροφη τούτων δι' ύπονοουμέ-
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3-5 'Ήσαν δε ταuτα ... πιθήκων η γεράνων όρμήματα καi νεανιεύματα: cf. ι. Spengel, 

Rhetores Graeci ΠΙ 185, 28/29: οίον το τίνα τών άνθρώπων κινήματα, τίνα δε τών πιθήκων 

όρμήματα; Psell., ep. 213, 6/7: καi &λλα μεν λεόντων όρμήματα, &λλα δε πιθήκων μιμήματα; 

ν. etiam ep. 245,18/19 

19 ήμύναντο tacite Bekker: ήμύνατο C 23 ijθελε C: ήρέθιζε prop. Bekker 
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νην κατεπράχθη έπίθεσιν· και άπλώς πάντα ταραχfjς έπέπληστο 

και συγχύσεως. 'JΊσθόμην δε και αuτος Ι τών τοιούτων κακών ώς c 221 ν 
η1ν άποστασίαν άποφυγών, τfjς έντος τοu κάστρου οiκίας καi 

τών άγροτικών μου κτημάτων διαρπαγην τών έv αuτοίς ou την 
5 τυχοuσαν ύποστάντων. 

Ό δε Βρυέννιος τάξεις και άρχας τft βασιλικft δορυφορί~ JJ 
χρειώδεις ύποστησάμενος καi τιμάς, οσαι τούτψ έδόκουν, όση

μέραι καταπραττόμενος, έφαπλώσαι την χείρα καi μέχρι Βυζαν

τίου διεμελέτησε και έαυτιf> προεκκαθαραι και λειώσαι την είς 

10 τα βασίλεια ε1σοδον. Τιμήσας οί5ν τον 1διον αuτάδελφον Ίωάν
νην τQ τών κουροπαλατών έπιφανεί άξιώματι δυνάμεις άδρας 

ένεχείρισε καi προς αuτο το Βυζάντιον έξαπέστειλε, πίσυνος wν 

ώς, έπείπερ οί πολίται τον βασιλέα σuν τιf> λογοθέτη δι' όργfjς 

και μίσους (οι) κ) aγεvοuς εχουσι, προσέξουσί τε αuτQ μετα τηλι-

15 καύτης στρατιας παρατεταγμένψ καi προσδέξονται σuν όμολογί

αις έντός και οuτως άδεώς έπιφοιτήσει αuτος έν έτοιμασί~ 

βασιλικft καl aποδοχn. ΆλΛ ήν ό σκοπος Ε'ξω τfjς τοσ μέλλοντος 
άποβάσεως τfjς μεν γαρ στρατιας το συγκεκροτημένον και πο

λυάνθρωπον εiχέ τινα προς τοuς έκτος φοβερaν έπιφάνειαν, και 
20 μiΧλλον οτι καi τn Περίνθψ, τft νuν Ήρακλεί~ καλουμένn, προσ

παραβαλwν ό τοu Βρυεννίου αύτaδελφος, μη συγκατανευούσn 

προς την τοu Βρυεννίου άνάρρησιν δια το καi στρατιώτας Ε'νδον 

εχειν βασιλικούς, κατα κράτος εiλε και πολλοuς άνείλεv αuτfjς 
καi τa έκτος μετa τών Ε'νδον έδήωσεν. Ύπεχώρησε γaρ καi ό έν 

25 Σηλυμβρί~ έφεδρεύων Άλέξιος πρόεδρος ό Κομνηνός, δομέστι

κος uστερον τfjς Δύσεως προβληθείς, μετα τών συνόντων αuτιf> 

στρατιωτών καi τft βασιλευούσn σπουδαίως έπανελήλυθεν. Οί 
δε την βασιλίδα οίκοuντες ούδαμώς προς την τfjς στρατιας έπι

φοίτησιν κατεπλάγησαν, άλΛ οuτως εiχον περi 11 αύτήν, ώς αν 

12 mens. Dec. a. 1077 secundum Ρ. Gautier 

6 τάξεις coni. Rosenstein: τάξας C 14 μίσους <ούκ) άγενοuς scripsi (cf. Skyl. Cont. 

174, 21/22): μύσους άγενοuς C μίσους άτενοuς scripsit Bekker 19 τινα tacite Bekker: τινaς C 

{Β. 251/252) ΙΣΤΟΡΙΑ 

ει τινες κριοι καi βουκολίων aγέλαι προς κολωvοuς η σεμιρά

μια τείχη τας iδίας προσαράττουσι κεφαλας η κηφfjνες περι

βομβοuσιν aνδρας γιγαντολέτορας. Οί μέν γaρ την άρχην 

καταλαβόντες τιf> βασιλεί κατεφάνησαν η1ν έν Βλαχέρναις προ-

5 καταλαβόντι άκρόπολιν καί τινας άκροβολισμοuς καi προσ

βολας έκ τών τόξων καi πετροβόλων όργάνων είργάσαντο, 

επραξαν δέ ούδέν η οσον έπίδειξίν τινα τfjς aνταρσίας προενεγ

κείν. Όπισθόρμητοι δε γεγονότες, τραυματισθέντων καί τινων 

έξ αύτών, καi τοίς aλλοις τείχεσι πλησιάσαντες ύβριστικας 

10 φωνaς η παροινίας παρα τών πολιτών ήνωτίσαvτο και άκοντί

οις καi λίθοις aπεσοβήθησαν κα! μίμοις γελοίων καθυπεβλήθη

σαv καl τfjς άποκηρύξεως έν πολλαΊς ήμέραις προ τfjς πόλεως 

στρατοπεδευσάμενοι πληροφορίαν έδέξαντο. Εtχε γαρ aπαντας 
Ε'ρως έπιμανης τοu Βοτανειάτου καi την έκείνου βασίλειον έπι-

15 δημίαν ώς έπιδημίαν Θεοu προσεδέχοντο. 

Μηδέν δέ τώv <Ι> ν Υ]λπισεν ό τοι3 Βρυεννίου αuτάδελφος εύρη
κwς καi n1v εiς n'Jν βασιλεύουσαν ε!σοδοv άπογνοuς διεπεραι
ώθη την τοu άγίου Παντελεήμονος γέφυραν· καi θέμενος έν τοίς 

τοu Στενοu μέρεσι τιΊν παρεμβοληv παρfjλθεv συντεταγμένος ώς 
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20 τιf> βασιλεί καi τοίς λοιποίς πολίταις έκ τοu προφανούς διοπτι

κώτερον φαJνησόμενος, καi τον αύτάδελφον εύφημίαις κατα c 222' 

διαδοχην έκάστου λόχου έτίμησεν. JJ Ώς δέ τον άέρα πλήττων 
μόνον έδείκνυτο και ονος ήν προς λογικοuς καi λογισμιf> κρείτ-
τονι κατεστρατηγημένους όγκώμενος, όργfl και θυμιf> την ψυχην 

25 έκκαυθεiς και βακχικόν τι και σειληνιακον πεφρονηκώς, πuρ 

112 σεμιράμια τείχη: cf. CI'G Apost. XVI 43 2/3 ij κηφtϊνες περιβομβοuσιν &νδρας 
γιγαντολέτορας: cf. Greg. Nyss., Contra Eunomium, PG 45, 249°: οί δε κηφήνες περιβομβοuσι 

τa κηρία; Luc., τim. 4: άλΧ ό γενναίος καi γιγαντολέτωρ ... εκάθητο 11 μίμοις γελοίων: cf. 

Demosth. 2,19 (23): μίμους γελοίων; Greg. Nyss., Contra Eunomium, PG 45, 440c: κατa τοuς 

μίμους τών γελοίων 22/23 ώς δf: τόν άέρα ... εδείκνυτο: cf. Greg. Naz., Or. XXI, PG 35, 10888: 

ούδε ταύτόν παθείν τών άθλητών τοίς άπείροις, οϊ τόν άέρα πλείω παίοντες η τa σώματα τών 

άθλων άποτυγχάνοντες 23/24 δνος ... όγκώμενος: cf. Aesop. 193 

4 προκαταλαβόντι scripsi (ν. Bryennius 233, 16/17): προκαταλαβόντες C 16 ό iteraνit C 

25 σειληνιακόν (ν. supra p. 67, 28) coni. Polemis: σιληνιακόν C 



194 ΜΙΧΑΗΛ τσr ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΤ [Β. 252/253] 

ένfjκε τα'ίς παρακειμέναις οiκίαις άπο του άγίου Παντελεήμονος 

μέχρι των άναπλεομένων μερων το Ο Στενου. Καi ή φλΟξ άρθε'ίσα 

πάσας σχεδΟν ηχς οίκίας πλήν όλίγων κατεδαπάνησεν, ώς καi 

εuκτηρίους ο1κους καi περικαλλε'ίς οiκίας καi ναοuς έπισήμους 

5 πυρος γενέσθαι θεομισους παρανάλωμα. Καi μδ:λλον των iου

δαϊκων, δια το ξύλοις κατηρτίσθαι πάσας, ουδεμία διέφυγε ηΊν 

του πυρος έρωήν. Έ~κει δέ ο6τος τQ μέλλονη μέν άποσβέσαι 
πυρ έλαίψ δε κατ' αuτου χρωμένψ καi τήν ίσχuν έντευθεν 

με'ίζον έπαίροντι· μισουνταςγc'χρ αότον τοuς πολίτας καi τον τού-

10 του αuτάδελφον εiς πλε'ίον μ'ίσος έκ τfjς άτοπωτάτης ήρέθισε 

πράξεως. 'Ως δ' [γνω έαυτοv μάτην έπi κακοίς αuλιζόμεvοv καi 

διαύλους σκηνας έργαζόμεvοv καl τQ χειμωvι δεινως μετα των 

συστρατευομένων αuτQ πιεζόμενον, aναστήσας τήν στρατιαν 

προς έσπέραν έβάδιζε. Καi αύτος μέν σuν δυσi παρατάξεσιν είς 

15 το του Άθύρα πολίχνιον κατεσκήνωσε, το δέ λοιπον πλfiθος είς 

παραχειμασίαν διέδωκεv. 

Όψέ δέ καi βραδέως ό βασιλεuς έπεμvήσθη τοσ 'Ρουσελίου 

καi τfiς αuτοσ γενναιότητας, πύματον aρα καi εξωρον το λυσι

τελοσν προστησάμενος. 'Έχων γαρ αvτόν έν παραφυλακfi 11 καi 
20 δεσμοί<; δια το καi προ ήμερων τινων άλωθfiναι φυγαδείαν έλό

μενον έπi τQ προς τον Βοτανειάτην αύτομολfiσαι τfi Λάμπη 

ένδιατρίβοvτα, ήναγκάσθη τότε ό βασιλεύς, των πραγμάτων 

wσπερ pευμάτων θαλαττίων έπικεχυμένων αύτQ, βοηθον τον 

aνδρα καi συλλήπτορα προσλαβε'ίν. Tfjς οuν φρουρδ:ς αύτον έξε-
25 λwν καi πολλοίς προς αύτον έπαγωγο'ίς χρησάμενος pήμασι καi 

άμνηστίαν των προτέρων κατασκευάσας καi πολλαις ύποσχέ

σεσι καi δώροις καi τιμαίς καταμαλάξας ηΊν τούτου ψυχήν καi 

προς εuνοιαν μεταθέσθαι και πίστιν παρασκευάσας άπόρθητον 

είς τήν κατc'χ των έναντίων άντιπαράταξιν διηυτρέπισε. Καi άπο 

30 των τειχων μέν διαλεχθfjναι πρότερον τοις συνουσι Φράγγοις 

7 πυρος έρωήν: cf. Anthol. Palat. !Χ 490: πυρος μη τάρβει έρωi]ν 7-9 Έ<j!κει δε οότος ... 
έπαίροντι: CPG Plut. Boiss. 22; Karathanasis 196 

6 ούδεμία tacite Bekker: ούδεμίαν C 22 ένδιατρίβοντα tacite Bekker: ένδιατρίβοντι C 

[Β. 253/254] ΙΣΤΟΡΙΑ 

τQ Βρυεννίίj.J πεποίηκεν. Ώς δ' OUK επεισε τούτους καi προεχώ

ρουν είς τα όπίσω προς τα τfiς έσπέρας ένδότερα, η τε φήμη προσ

ήγγειλε τον τοu Βρυεννίου αύτάδελφον aφυλάκτως έντος τοu 

Άθύρος έπισκηνοuν, συμβούλιον γέγονεν έπελθείν αvτQ έξ έφό-

5 δου, στρατηγουντος τοu προέδρου Άλεξίου σuν τQ 'Ρουσελίψ, 

μετα των έν τfi βασιλίδι στρατιωτων. 'Όρκοις οδν φρικωδεστά
τοις nx πιστα δεδωκwς τQ βασιλεί ό 'Ρουσέλιος έν τQ πανσεβά-
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στψ σηκψ των Βλαχερνων αuτψ συνδυάσαντι, I νυκτος έξfjλθε c zzzν 
τfiς πόλεως. 'Ρωσικα δέ πλοία, η1ν άπο θαλάσσης παραγγελθέν-

10 τα έπίθεσιν, σύνθημα παρέσχον το'ίς κατ' Υ]πειρον στρατιώταις, 

ϊν' όρθριώτερον aμα η~ Άθύρςι προσβάλωσι 11 καi κατακλείσαν

τες ενδον rov άvτικείμεvοv μετα των συνόντων αιJτQ πάντων 
καταγωνισάμενοι τρέψωσι καi ύπο τήν σφων αuτων χείρα ζωο

γονούσαν fl φονεύουσαν aπαντας ώς έν δικτύψ ποιήσωσι. Καi 
15 ilν ή μελέτη σταθηρα καi στρατηγικη καi του θηράματος σύνο

χος, εiς τέλος δέ μή περισωθε'ίσα το της νίκης διέφθειρε τρό

rταιον. Συvήρχοντο μέv γαρ έν ταιJτQ τότε πεζικοv καi vαυηκον 

στράτευμα, προελθόντες δέ προ του aστεος οί τfiς πεζικfiς μοί

ρας στραηωται καl άποπλανηθένrες έκε'ίθεν έπi κατασκοπfi καl 

20 καταλήψει δηθέν τινων Μακεδόνων αuλιζομένων έν πορρω

τάτω aγροΊς, έκείνων μέν ούκ εύστόχησαν καi άπέτυχον τfjς έπι

βουλfiς, τοίς δέ Βαράγγοις ού συνεδύασαν, οτε τψ Άθύρςι 

προσέβαλαν. 'Όμως δ' οuν οί μέν Βάραγγοι τc'χς πύλας αuτοσ βια
σάμενοι έντος είσεπήδησαν καi πανόπλοις έπιφοραίς ετι πρωίας 

25 οuσης τοuς τοu Βρυεννίου κατηγωνίσαντο. 'Ιππότες δέ δντες 

έκείνοι των ϊππων έπιβάντες είς φυγi)ν έξωρμήκασι. Mij οντων 
δέ των έν i]πείρψ στρατιωτων κατ' οψιν αύτων καi ύπάντησιν, 

διέφυγαν τi)ν πανωλεθρίαν. 'Ύστερον δ' έπιφανεiς ό 'Ρουσέλιος 

σuν τ<f> προέδρψ Άλεξίψ έδίωξαν μέν κατόπιν, βουλόμενοι δέ 

13/14 χείρα ζωογονοuσαν η φονεύουσαν: cf. Regn. Ι 2,6: κύριος θανατοί καi ζωογονεί, 

κατάγει εiς ~δου καi άνάγει 

2 η τε φήμη C: δτε φήμη τις scrίpsίt Martίn 12 post πάντων Martίn add. καi 13 ζωο
γονοuσαν C: ζωγροuσαν scripsit Bekker 16 τρόπαιον scripsi: τρόφιμον C 



196 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΤ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΤ {Β. 254/255/256) 

τον διωγμον επιτειναι καi πολλοuς σφfjλαι τών εναντίων κατα

σεσεισμένους τQ φόβy> καi φεύγοντας Cι:μεταστρεπτi παρα τών 

ίδίων ούκ είσηκούσθησαν δεδιότων το aποτέλεσμα. 'Έπεσον δέ 

τινες Μακεδόνες εν τQ κάστρy> παρα τών 'Ρώς, aλλοι 11 δέ ζώντες 

5 flχμαλωτίσθησαν, όμοίως δέ καi παρα τών ίπποτών. Συνηθροί

σθη δέ καi λαφυραγωγία εκ τfjς εκείνων Cι:ποσκευfjς καi τού 

αύταδέλφου του Βρυεννίου όχήματα πράσινα καi οπλα καi σή
μαντρα. 

Έπανελθόντων δέ τών του βασιλέως στρατιωτών είς αύτόν, 

10 χαρά τις τουτον και τοuς περι αύτον περιέλαβε. Τοις δέ Βυζαντί

οις ούδΕ:ν τούτων θεραπευον εδείκνuτο, οτι η1ν του βασιλέως 

μάχην καi του Βρυεννίου κύνεριν ελογίζοντο. Εtλε γαρ πάντας 
κατ' aκρας ό πόθος τfjς τοu Βοτανειάτου χρηστότητας, επείπερ 

εγίνωσκον αύτοu το γένος περιφανές και προς τοuς πολεμικοuς 

15 Cι:γώνας επίδοξον καi χρηστον τοις πολίταις καi σύντροφον καi 

αύτον δε παραπλησίαν [χοντα τQ γένει η1ν γνώμην καi η1ν 

ανδρίαν καi τfjς ψuχfjς το ιJγιές εγκαλλώπισμα· ούδεiς γαρ πό

λεμος αγωνιστικος καi βαρuς εiχεν αύτον εξω τών επ' αύτQ 
ανδραγαθημάτων, ούδεμία παρασκευfι τών aκρων απείρατόν 

20 τε καi aγεuστον, αλλα καi δουκικας Cι:ρχας καi αύτας < τας) μεγί-
στας I φρονήσει καl άνδρίt;( καi Cι:γαθότητι κατεκόσμησε. Καi ή C 223r 

πόλις αύτον ήγάπα δια η1ν aγαν επιείκειαν καi πραότητα καi το 

τfjς χειρος εν πολέμοις καi οπλοις άκαταγώνιστον και εν δώροις 

Cι:σύγκριτον καi το δεξιον και εϋχαρι καi πάσης αλαζονείας καi 

25 ύπερηφανίας τυγχάνειν αύτον ύψηλότερον καί, το δη μειζον, 

Cι:νέγκλητον· ούδέπω γ(φ Cι:δικίαν κατενεκλήθη παρά τινος παρ' 

ολαις ταις 11 αύτοu πράξεσι. Καi μάρτυς αύτος ό συγγράφων εγώ, 
δη δικαστης δια χρόνων πολλών γενόμενος καi πάσι στρατιώ

ταις καi πολίταις καi άρχουσι κατά τε την βασιλεύουσαν κατά τε 

30 τας βασιλικας εκστρατείας δικάσας περi διαφόρων φάκτων καi 

ύποθέσεων ούδενi δικαστηρίy> τούτον εiSρον άλώσιμον, περi μι-

12 κύνεριν C: κινάριν (sic) scripsit Martin 20 < τaς) addidi 24 post καi3 Bekker add. 
το 31 έν ούδενi scripsit Martin 

{Β. 256/257) ΙΣΤΟΡΙΑ 

κρου η μεγίστου κατηγορούμενον πράγματος. 'Άπαγε, Cι:λήθειαν 
επi μάρτυρι ΘεQ καi ού ψεύδος κολακικον aποφθέγγομαι. 

Προς τουτον οόν aποβλέπον το τfjς πολιτείας συνάθροισμα 

πρaγμά τι τολμ~ τών πώποτε γενομένων ύπερφέρον καi μέγι-
5 στον. Τού γαρ βασιλεύοντας είς τα εν Βλαχέρναις Cι:νάκτορα κατα 

την Κυριακi]ν προκαθημένου καi χρηματίζοντας, καi πάσης τfjς 

συγκλήτου παρισταμένης αύτQ, οί εν τQ μεγάλy> τεμένει τfjς του 

Θεού Σοφίας εκκλησιάζοντες πάντα φόβον του βασιλέως Cι:πο

σεισάμενοι καi δημοκρατουμένους έαυτοuς οίηθέντες, πείθει γαρ 

10 ό φόβος καi τών ανεφίκτων κατατολμaν, άναγορεύουσι τον Βο

τανειάτην βασιλέα λαμrφ~ τfl φωνfl, τfl επαύριον τfjς λαμπαδη
φόροu τών Θεοφανίων, flτοι τών Φώτων, έορτfjς, [τι τούτου έν 

τQ ίδίy> καθημένου πολίσματι κατα την τών 'Ανατολικών επαρ

χίαν καi μηδεμιaς εκ τούτου προσδοκωμένης τfjς εκδικήσεως. 

15 Οίηθείη δ' aν τις δτι χρυσοβούλλιον Cι:ναγνωσθέν τούτου καi τα 
θυμήρη καθυπισχνούμενον διεθέρμανε τοuς πολίτας προς τfιν 
αύτοu αναγόρευσιν. Ούκ [ση τοuτο, ούκ εστι· προλαβwν γcφ ό 

κρατών 11 Μιχαfιλ τουτο πεποίηκεν· άλ"Λ έπαναγνωσθέν έν τfl 
έκκλησίt;( ού μόνον εύχαριστίαν ούκ t]νεγκεν, άλλα καl uβριν 

20 αύτQ προς πάντων καi Cι:ναισχύντους φωνας προεξένησε. Καi ό 

Βρυέννιος δέ τοιαυτα πολλα διεπέμψατο, άλ"Λ ούδεiς προσέσχεν 
αύτοις, καίτοι τfjς πόλεως άγχοu καθισταμένου αύτού έν iσχύι 
καi δυναμένου τοις ενδον παραβοηθfjσαι ταχέως, εί προς αύτον 

άποκλίνοιεν. 'Όπου δέ το θειον συνεπινένευκε δια την τούτου 
25 άρετi]ν καi χρηστότητα, έκεισε καi ή τών άνθρώπων όρμη καi 

θέλησις βέβηκεν, Cι:πλανεις εχόντων τοuς χαρακτfjρας τfjς τού 

Cι:νδρος φύσεώς τε καi πράξεως. 
Προς ταύτα συνfjκε μέν ό κρατών ούδαμώς, ούδέ τας παρα

δοξοποιίας ταύτας είς νοuν Cι:νήνεγκεν ίσχυρότερον, καi θείαν 
3ο όμφην η κρίσιν τών οuτω συντρεχόντων ήγήσατο την έπίρροιαν·Ι 

11/12 d. 7 mens.jan. a. 1078 

29/30 θείαν όμφfιν: cf. Hom., 11. 2, 41: θείn δέ μιν άμφέχυτ' όμφfι 

7 συγκλήτου coni. Bekker: συγκρίτου C 10 φόβος C: πόθος prop. Polemis 
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198 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 257/258] 

άλλα μύων ώσανεi τοuς τής διανοίας όφθαλμοuς iταμώτερός c 223v 

πως έγίνετο καi άντίξους τοίς πράγμασι, μάλλον δε ταίς έκ τοΟ 
θείου συμβολικαίς έπιδείξεσι. Καl τα μεν l!ι.λλα οσα μειρακιωδώς 
διεσκέπτετο, συντρέχοντος έν πάσι Νικηφόρου τοΟ λογοθέτου 

5 του δρόμου, μηχανορράφοις τισlν η άστρονόμοις καi διοσημίας 
τινας έπαγγελλομένοις καl άφιδρυμάτων προρρήσεσιν έκ τε
λετών προσανέχων καi δημοκόποις η δεισιδαίμοσι, λέγειν νΟν 
περιττ:ον καi l!ι.καιρον ηγημαι· οσα δ' έκτου πρbφανους έτυράννει 
καl βιαιότερον η κατα 11 βασιλέως χρηστότητα συνεκρότει, ταuτα 

10 τι}) λόγi.;J παραδιδόναι καi μνήμης άξιοuν ούκ άνάξιον. 
Τής γΟ:ρ κοινιΊς γλώσσης cοταρεσκομένης προς η1ν τοσ βασι

λεύοντας άγνωσίαν και aκυβέρνητον i:'παρσιν καi δι' αuτής παν
ταχόθεν έπισυρρειν τα δειvα διαλεyομένης, ώς εκατέρωθεν τιΊν 
βασιλίδα τών πόλεων περιηχείσθαι ταίς τών σιδήρων αuγαίς καi 

15 τομαίς καi τft σπάνει των άναγκαίων το πλείστον μέρος το ζfjν 
άπορρήγνυσθαι, τριών γαρ νομισμάτων ό τοΟ σίτου μέδιμνος 
έπιrιράσκετο καl τών θανόντων οuκ ήν εuχέρεια προς το θάπτε
σθαι, συνfjλθον είc ταuτον οί της άρχιερατικης άξίας τQ άρχι
ποίμενι τούτων καi πατριάρχη Κοσμ~ καl περi τώv ένεστώτωv, 

20 ώς το εiκός, έβοuλεύοvτο καi τQ Βοτανειάτn η1ν νικητήριον 
ψfjφον έπi τQ l!ι.ρχειν βασιλικώς προσετίθεσαν, ου προδήλως 
μέντοι καi προπετώς δια το έκ τοu βασιλεύοντας δέος, aλΛ έκ 
συλλογισμών καi λογικών παραθέσεων καi τρόπων έπιεικών 
συναγόντων είς η1ν αuη1ν εννοιάν τε καi ξύρροιαν το προηθέ-

25 μενον βούλευμα. Εlς δετών l!ι.λλων γνώσει διαφέρων καl λογιό
τητι καi το παρρησιαστικον κεκτημένος έκ φύσεως, ηΊν 
προεδρίαv μεν Ε'χων τfjς τοσ Ίκοvίοu καθολικfjς 'Εκκλησίας, 
Άσκάλωνα δε πατρίδα της Φοινίκης αuχwν, καl παρα τών l!ι.νω
θεν ώς κορωνίδα κεκτημένος το εύσεβές, τρανότερόν τε καl 

30 διαλεκτικώτερον τQ βουλευτηρίi.;J η1ν οίκείαν γνώμην ένσημη-

1 τοuς τής διανοίας όφθαλμοuς: cf. Basil. Caes., Hom. in Psalm. XLV, PG 29, 428Α; καθαροίς 
τοίς διανοίας όφθαλμοίς et al. 18 συνfjλθον είς ταuτον: cf. Herod. 1,202: έπεί τε /Χν είς τωuτο 
συνέλθωσι 

15 το2 C: τοϋ coni. Polemis 18 είς ταuτον C: είς ταuτο scripsit Martin 

[Β. 259/260] ΙΣΤΟΡΙΑ 

νάμενος 11 Ε'χθιστος έλογίσθη τQ τε λογοθέτη καi αuτQ βασιλεί· 
καi αuτίκα τοuς l!ι.ξοντας αuτον άνάρπαστον έξαπέστειλαν. Ό δε 

προγνοuς το της όργfjς άκατάσχετον έντος εiσέδυ τfjς δευτέρας 

σκηνfjς τοu μεγάλου να ου της άγίας Σοφίας, fiτις aγια μεν άγίων 

5 τοίς πάλαι κατωνομάζετο, ήμίν δε τοίς της Νέας Διαθήκης προς 

τούτi.;J καl θυσιαστήριον καl l!ι.δυτον καi ίλαστήριον· καi τών 

θείων άπρlξ έχόμενος τόπον άσυλίας η1ν θείαν έποιείτο άντίλη

ψιν. Άλλ' οί πεμφθέντες, εί'τ' έξ iδίας άσεβείας καi θηριωδίας εί'τ' 

έκ παραγγελίας τοΟ πέμψαντος, μηδεν εuλαβηθέντες μηδ' ύπο-

199 

10 πτήξαντες η1ν οντως θεότευκτον σκηνi]ν καi των οuρανίων 

άντίτυπον, άλλΟ: τQ θυμQ μεθυσθέντες καl βακχικόv η καl 

άρειμάlνιον συμφρονήσαντες η, τό γε Ο:ληθέστερον εiπείν, άφρό- C 224' 

νως έπιvοήσαντες εiς αuτο το καi αγγέλοις αiδέσιμον φονίως 

εiσελαύνουσιν ίλαστήριον καl τον aρχιερέα ξιφήρεις οντες 

15 άνάρπαστον ποιησάμενοι τQ βασιλεί παριστώσιν. Ό δε άνήκε

στον μεν οuδεν είς αuτον διεπράξατο, τήν τε παρρησίαν του 

Ο:νδρος αiδεσθεlς καl το έν λόγοις εuδόκιμον καl η1ν Ο:πο τοu 

θείου νέμεσιν καi τον έκ τοΟ θυσιαστηρίου καταπλαγεiς έλκu

σμόν· το δέ της παρανομίας καi cποπίας έκληρώσατο μ!σος έκ 

20 πάσης ήλικίας καl τύχης καl φύσεως. 

Καi ώς μέν οί άρχηγοi έκ τοΟ τοιούτου μύσους δίκας 11 οuκ εiς 
μακραv ετισαν' μη δuνηθέντες η1ν θείαν ταύτην αuλi]ν σωτη

ρίας όδΟν καi εί'σοδον έαυτοίς ύπογράψαι καl πόρρω ταύτης 

άποκρουσθέντες τιμωρίας θεοσύλαις πρεπούσας ήνέγκαντο, 

25 κατα καιρον ό λόγος δηλώσει σαφέστερον. 'Έτερον δε πάλιν πα

ρηνομήθη τQ βασιλεί, παφλαζούσης τfjς άκμfjς τοΟ κινδύνου, τfjς 

τοιαύτης άτοπίας ούκ Ε'λαττον. τί δε τουτο; Τοuς δοκοΟντας 

εύπορωτέρους εiναι τών l!ι.λλων θείους σηκοuς Ο:πεσύλησε, τα 
τούτων ίερα σκεύη σuν αύτοίς τοίς θείοις Εuαγγελίοις δια τον 

4 aγια μέν άγίων: Exod. 40,9: καi έσται το θυσιαστήριον cΧγια τών άγίων 7 τiJν θείαν 
έποιείτο aντίληψιν: ν. supra p. 22,14 

1 αuτιf> C: τιf> scripsit Martin an αuτιf> τιf>? 2 έξαπέστειλεν coni. Polemis 4 aγια tacite 
Bekker: άγία C 13 φονίως scripsit Bekker: φονείως C 16 διεπράξατο tacite Bekker: 
διεπράξαντο C 
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περικείμενον αύτοίς κόσμον έξ έπιτάγματος ασεβοuς άφελόμε

νος, μήτε των τfjς φρικτής ίερουργίας και μυστικής τραπέζης 

άποσχόμενος κρατήρων η κανων η λοιπων περιρραντηρίων 

μήτε πέπλων καλυπτόντων τα ίλαστήρια μήτ' aλλης σκευfjς 

5 θείων πραγμάτων φεισάμενος. Καi ταuτα τQ παλατίψ μετενεγ

κwν θησαύρισμα πυρος καταφλέγοντος καi κρίμα θανάτου 

έαυτQ έθησαύρισε. Μηδεν γαρ άπονάμενος έξ αύτων η οσον 

άμοιβας άπαισίους καi θεήλατον όργi]ν καi παρακοπi]ν έπισπά

σασθαι, καi τ&λλα πάντα τοu βασιλικοu πλούτου μετ' fiχου συν-
10 απεβάλετο. Το γαρ πρόσχημα τfjς aπορίας ούκ εiχεν αύτQ 

συμβαλλόμενον, οτι καi χρυσος αύτQ καi aργυρος κατακε

κλεισμένος ούκ εuαρίθμητος ιlν. Καi ό μετ' αuτον βεβασιλευκwς 
περιnρημένον aπαντα τον του παλατίου πλοuτον εύρwν και 

διηρπασμένον έν τQ καιρQ τfjς άποκηρύξεως τούτου και άπελά-

15 σεως, τi]ν 11 μεγάλην ούκ ήμβλύνθη καi βασιλικωτάτην προαίρε
σιν, άλΛ άφθόνοις χερσi καi μεγαλοδώροις πάντας ύπερ πaσαν 

έλπίδα ίσχυρως κατεπλούησε· καi φιλοτίμοις δεξιώσεσι καi pό

γαις μυριοταλάντοις στρατον κατα τοu άντικειμένου Βρυεννίου 

καi των aλλων τυράννων μέγιστον παρεκίνησε καi οuδεν αuτQ 

20 aπορον η ένδεες το παράπαν συνήντησεν, wς εiναι δfjλον και 
άληθfj τον παλαιον και συνετώτατον λόγον, δη δπου προαίρεσις 

άγαθi] το κωλuον ούδέν, μάλιστα δε βασιλεί των aλλων ύπερ

φέροντι το πλούσιον. Καi ούδεiς εiδέ ποτέ τινα τούτων πενόμε
νον· άλΛ δσον έξήντλητο παρ' αύτοu δι' εύποιίας τa χρήματα καi 

25 χρεωλυσίας πεποίητο, τοσοuτον παρα του βασιλεύοντας aνωθεν 

6/7 θησαύρισμα πυρος ... έθησαύρισε: cf. Mat. 6,19/20: μη θησαυρίζετε ύμίν θησαυροuς έπi 

τijς γης, θησαυρίζετε δε ύμ!ν θησαυροuς έν ούρανιf> 6 κρϊ:μα θανάτου: Deut. 21,22: άμαρτία 

κρίμα θανάτου; Si. 41,3: μη εύλαβοϋ κρίμα θανάτου; Luc. 24,20: είς κρίμα θανάτου 9 μετ' 
i]χου συναπεβάλετο: cf. Ps. 9,7: άπώλετο το μνημόσυνον αύτού μετ' i]χου 21/22 δπου 
προαίρεσις άγαθη το κωλυον ούδέν: cf. Basil. Caes., Hom. exhort. ad S. baptisma, PG 31, 437Α: 

δπου προαίρεσις έτοίμη το κωλϋον ούδεν 

15 ήμβλύνθη scripsit Bekker: ήβλήθη C 22/23 ύπερφέροντι το πλούσιον prop. Bekker: 

ύπερφέρον το πλούσιον C ύπερφέροντι πλούσιον coni. Polemis 23 εiδέ scripsit Bekker: 
οίδε C 24 έξήντλητο scripsi: έξήντλη τ' C έξάντλητα coni. Bekker 

[Β. 261/262} ΙΣΤΟΡΙΑ 201 

έπιχορηγείται τούτιμ πηγη καi ποταμος χρυσων άνεξάντλητος 

άληθινi] γάρ έστιν aμπελος ό τής άφθόνου μεταδόσεως Κύριος I 
τοσοuτον έπαυξανόμενος, οσον περιτέμνει τον πλοuτον καi σκορ- c 224v 

πίζει δι' άγαθότητα. 

5 Άλλα τα μεν περi τοu σοφοu βασιλέως κατα καιρον λελέξεται 

ϋστερον, οτε τοuτον ή πόλις λαμπρα λαμπρως ύποδέξεται και 

μυρίαις τιμήσει ταίς εύφημίαις καi πανηγύρεσιν. 'Εν δε τοίς έσπε

ρίοις μέρεσι φεύγων μεν ό τοu Βρυεννίου αύτάδελφος μετα των 

άμφ' αύτον τft 'Ραιδεστ<τ> προσεπέλασε καi ταύτης έντος είσελή-

10 λυθεν, οίδε Πατζινάκοι τi]ν των Μακεδόνων άποστασίαν ίδίαν 

ειJπραγίαν καi εuνοιαν λογισάμενοι μετα πλήθους ούκ έλαχί

στου τft Άδριανουπόλει 11 προσήγγισαν· καi ταύτην περικαθίσαν
τες τον παρα των Μακεδόνων προχειρισθέντα βασιλέα πατάξει ν 

ήπείλουν μετα των συναραμένων καi συνδραμόντων αύτ<τ>. 

15 'Άλλους δέ τινας ταχυδρομείν ήσκημένους κατα τής χώρας έξέ

πεμψαν, o'i πaσαν όμοu κατελωβήσαντο καi διήρπασαν φόνον 
μεν πολuν των έν άγροίς ποιησάμενοι, κτηνων δε άμυθήτων 

άγέλας έλάσαντες και οuδε εν εiδος κακώσεως παραλιπόντες 
τοίς κάμνουσιν. Ό δε Βρυέννιος, έν πλήθει και aγερωχίαις το 

20 πρόσθεν καυχώμενος, aγενi]ς έφάνη προς τοuς βαρβάρους καi 

aτονος καi το τείχος τής του Άδριανοu καταφυγi]ν εiχε μόνην, ού 
τi]ν των δπλων άντίθεσιν, εως λιμος βαρύτατος έντος κατατρύ

χων αύτον και τοuς σuν αuτψ μετα πάσης τfjς ϊππου και των ύπο

ζυγίων αύτων ήνάγκασε τοίς βαρβάροις συνθέσθαι και πάντα 

25 πρaξαι τα παρ' αύτων προσταττόμενα. Συναθροίσας οόν χρυσίον 
άδρον έξ έαυτοu καi των συναποστατησάντων αύτψ τοίς Πατζι

νάκοις άντίλυτρον δέδωκεν ou μείον των ε!κοσι ταλάντων, fiτοι 
κεντηναρίων, περιιστάμενον, σύν αύτψ δε καi ύφασμάτων καi 

2 άληθιvη γάρ έστιν άμπελος ό ... Κύριος: cf.Joh. 15,1: έγώ εiμι ή άμπελος ή άληθινiι 

5 λελέξεται c (cf. Thuc. 3,53: νύν δε προς εiδότας πάντα λελέξεται; Plat., Resp. 457b: κάλ

λιστα γaρ δη τούτο καi λέγεται καi λελέξεται): λέξεται scripsit Martin 13 τόν παρa Brunet 

de Presle: τών περi C 26 Πατζινάκοις (ν. Ι. 10 et infra p. 202,2) tacite Bekker: Πατζινάκαις C 

28 κεντηναρίων scripsit Bekker: ρ" ρ" C 
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aργυρών σκευών ούκ έλάχιστον χρfjμα. Καi τούτον τον τρόπον 

aπαναστfjναι τοuς Πατζινάκους έκ τfjς πολιορκίας διέθετα. 
Μένων δε καηχ χώραν ήργυρολόγει τοuς πειθομένους αύτQ, 

προς μεν τοuς έναντίους καl aλλοφύλους ούδεν γενναίον έπι-

5 δειξάμενος, aλΛ wσπερ τις πτwξ έν uλn οuτως έν τοίς τείχεσι τfjς 

Άδριανουπόλεως κρυπτόμενος, προς 11 δε τοuς όμοφύλους έπι
γαυρούμενος ακρατώς καl πολυειδείς aπαιτήσεις καl τιμωρίας 

κατασκεδάζων αύτών καi. μάλλον τοuς ξένους ξεσμοίς ύποβάλ

λων, ϊν' έκ τών σωμάτων αύτών ούχ αίμάτων άλλα χρημάτων 

10 aνερευνήσn πηγάς. 
Ό δε Βοτανειάτης ovx οϋτως, aλλα τοuς εiς αότοv εiσρέοντας 

ξένους η aλλοθέν ποθεν αότQ παρεμπίπτοντας ou μόνον aτιμω
ρήτους καi. άναφείς κατελίμπανεν, άλλα καl δώροις έτίμα καi. 

μεγίστοις < καi.) περιλάμπροις τοίς άξιώμασι καl σιτήσεις έχορή-
15 γει η) ν χρείαν έκ πολλού του περιόντος νικώσας αύτών. 'Όθεν 

καl ό δικάζων aδεκάστως Θεος δεξιαν η1ν ψfjφον τQ δεξιώς 

χρωμέν~ τοις πράγμασιν έπεβράβευσε. Καl οπως, Υ]δη pητέον. 

Έν τούτοις τών πραγμάτων άμφιδοξούντων, fξεισι τfjς ίδίας 

πόλεως ό Βοτανειάτης τfjς προς η1ν βασιλίδα φερούσης μετ' 

20 εόψυχίας άπτόμενος. Δύο δε τών ύποστρατήγων αότοu, κράτος 

εχειν πολεμικον και πλfiθος Ι στρατιωτικον βρενθυόμενοι, η1ν c zzsr 
ύποχώρησιv εκλεψαν καl λιποταξίου γραφi]ν aπηνέγκαντο, παν

ταχόθεν aπιστοι καi. άχάριστοι καl αγνωμοσύνης φανέντες aνά

μεστοι· ού γαρ φήθησαν οί κακοδαίμονες οuδ' είς νουν εβαλον το 

25 τfjς θεηγορίας διάταγμα, ώς ού σώζεται βασιλεuς δια πολλi]ν δύ
ναμιν, άλλα δειλιάσαντες προς τας τών Τούρκων παρατάξεις, αϊ 

τQ Βοτανειάτn έφήδρευον, τi]ν προς αύτον στοργi]ν έξωμόσαν

το καl παραβάται 11 τών ορκων καl τών συνθηκών έχρημάτισαν. 

15 έκ πολλοϋ τοϋ περιόντος νικώσας: cf. Ιο. Chrys., De νirginitate, PG 48,584 (SC 125, 

68,12): έκ πολλοϋ τοϋ περιόντος νικ~ 25 ού σώζεται βασιλεuς διCι πολλην δύναμιν: Ps. 32 

(33) 16 

14 μεγίστοις <κα\) περιλάμπροις prop. Bekker: μεγίστοις περιλάμπροις C 22 λιποταξίου 
tacite Bekker: λειποταξίου C 

[Β. 264/265} ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΆλΊΙ. οi5τος aτρέστ~ καl εuγενεί τQ φρονήματι τfj θείςι ψήφ~ τα 
κατ' αuτον έπιτρέψας οόδένα λόγον τούτων πεποίηκεν, aλλα 

συμβαλwν τας πονηρίας καl aτασθαλίας αύτών καi ώς aλλους 

Άλωέας καl λωβητfjρας εόθύμως τούτους aποσεισάμενος, ϊνα μη 

5 καυχήσωνται συμβαλέσθαι τούτ~ προς το προκείμενον σπούδα

σμα καi τi]ν τfjς βασιλείας aνάβασιν καi αύτοi τας εύεργεσίας 

aναξίως κομίσωνται, τfjς όδοιπορίας aπάρχεται. Οί δ' έφεδρεύον

τες, πολλοi καi πανταχόθεν συρρέοντες, ώρύοντο μεν ώς σκύ

μνοι καi. καθυλάκτουν ώς κύνες, είς χείρας δε τούτ~ έλθείν καi 

10 πόλεμον συρράξαι φόβ~ καi φρίκη συνείχοντο, καίτοι πολλά

κις εiς τούτο μεταβfiναι μετακαλούμενοι. Άλλ' wσπερ έπ! τώv 

'Ισραηλιτών γέγραπται, τfjς 'Ερυθράς τμηθείσης θαλάσσης aβρό

χως αότοuς διαπεραιωθfjναι δια ξηράς, ώς τείχους έκ δεξιών καi. 

τείχους έξ εόωνύμων ίσταμένου τοu uδατος, οuτως ένταuθα τε-

15 θαυματούργηται. Ώς γαρ pεuμα πανταχόθεν συντρέχοντες καi 

παρατειχίζοντες αότον οί πολέμιοι ψαuσαι τούτου καl πόλεμον 

θαρρfiσαι OUK aπετόλμησαν, έν όμοιώσει δε δορυφόρων τας 

παραπομπας έπεποίηντο. 'Όσοι δε πολεμήσοντες fiλασαν, η πί

πτοντες οiκτρώς την ψυχi]v aπεβάλοντο η τi]v ήτταν ώς έξ aκα-
20 ταμαχήτου δυνάμεως άνελόμενοι οόκέτι δευτέροις έπιχειρείν 

έδοκίμασαν. Πάσα δε πόλις έπερχόμενοv αuτον έν 11 ύψηλQ καi 
θεί~ βραχίονι άσπασίως καl σuν πολλιϊ τιϊ εόφημίςι καl τοίς aλα

λαγμοίς ύπεδέχετο. Μισθοφορικον δ' έκ τfjς τοu aντιθέτου βα

σιλέως aποστολfjς τιϊ κατα Βιθυνίαν Νικαίςι έπιξεvούμενον καi 

25 συντηρούν τQ βασιλεί τi]ν πόλιν δfjθεν άπερικτύπητον, προ 

τριών ήμερων καταλιπον το έπίταγμα και τfjς του πέμψαντος 

εόηθείας κατορχησάμενον, μετα δουλικού καi συντάγματος καi 

σχήματος άπήντησε τούτ~ τQ Κοτυαεί~ προσμίξαντι. Καi τi]ν 

203 

8 ώρύοντο μέν ώς σκύμνοι: cf.Jud. 14,5: καi. ίδοu σκύμνος λέοντος ώρυόμενος; Ps. 103 

(104) 21: σκύμνοι ώρυόμενοι 11-14 wσπερ ... ίσταμένου τοϋ uδατος: ν. Exod. 14,21/22 20 
δευτέροις έπιχειρεϊ:ν: cf. δεύτερος πλοϋς Karathanasis 151 

3 aλλους coni. Polemis: illως C 4 τούτους scripsit Bekker: τούτοις C 20 δευτέροις C: 
δευτέρως scripsit Bekker 22 εύφη[μία) C 23 ύπεδέχετο C: ύπεδέχοντο tacite Bekker 
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δουλείαν όμολογfjσαν καi το τfjς πίστεως τρανολογfjσαν ύπό

δειγμα προεπορεύετο καi προεκινδύνευε τούτου μετό: των ίδίων 

οπλων καi 1ππων καi τfjς aλλης παρασκευfjς. Διό: θαύματος δ' 

έποιείτο πως οί θρασείς καi πολεμικώτατοι Τοuρκοι τιθασσοi καi 

5 χειροήθεις γεγόνασι καi τον δουλικον ζυγον ύπελθείν κατατί

θενται καi περινοστούσι μεν ίππαζόμενοι, δορυφόρων δε τάξιν 

άποπληροί3ντές είσι. 

Καi ταί3τα μεν έθαυματουργούντο μέχρι Νικαίας αuτfjς, τοί3 

προσκυνουμένου σημείου έπ' όνόματι τού 'Αρχιστρατήγου προη-

10 γουμένου πάντων καi προφυλακτικως I τό:ς όδοuς ύπανοίγον- C zzsv 
τος καi τι1ν εiς αuτον πίστιν του βασιλεύοντας στερρό:ν καi 

άκλόνητον ύπεμφαίνοντος καi τι1ν χάριν διδόναι θαυμασίαν έξ 

Ε'ργων παραδεικνύοντος. Tfj δε Νικαίι;ι τψ βασιλεί προσεγγίσαν-
τι χορεία τις έναρμόνιος τοίς έγχωρίοις συνέστη καi κρότος 

15 εύφημίαις ύπέρσεμνος, πάντων χαρμόσυνα θυόντων καi χαρι

στήρια καi τfjς σωτηρίας προκηρυττόντων 11 τό: σύμβολα, ώς καi 
αύτοuς έκπλαγfjναι τοuς πολεμίους καi τότε βεβαιοτέραν η1ν 

όμολογίαν έπισυντάξασθαι τfjς δουλώσεως. Καi γό:ρ έπιβάντος 

αuτοί3 τfjς τοιαύτης πόλεως μετό: τfjς οίκείας δυνάμεως καi τό:ς 

20 βασιλικό:ς εύεργεσίας καi στρατηγίας σαφως διατιθεμένου καi 

διατάττοντος καi τιμαίς περιβλέπτοις καταγεραίροντος τοuς 

άστικούς τε καi ξενικοuς καi οσοι τfjς στρατιας καi τfjς aλλης 

διαμονfjς παρετύγχανον περi τον τfjς Νικαίας περίβολον, οί 

Τοί3ρκοι δουλικώς έστρατοπεδεύσαντο καi τi]ν είς αύτον έπιτα-

25 χθέντες εϊσοδον τψ στήθει τό:ς χείρας συνέπλεκον καi τι'Jν θέαν 

τούτου μεγίστην εύεργεσίαν έτίθεντο καi ξυμπονείν αuτψ καi 

ξυμπράττειν τΟ: θυμήρη κατεπηγγέλλοντο. Διο καί τινες των 

εύπατριδων τfjς Περσίδος, άδελφοi κατό: σάρκα καi φύσιν ύπάρ

χοντες καi τi]ν τού Κουτλουμούση έπωνυμίαν έκ πατρψας προσ-

30 ηγορίας έφέλκοντες, τfjς σουλτανικfjς δε μερίδος καi έξουσίας 

άντιποιούμενοι καi τψ έθνάρχη των Οuννων άντιταττόμενοι 

καi κατό: τοί3το τfj 'Ρωμαίων προσφοιτήσαντες γfj καi κράτος 

9 σ[η]μείου C 26 ξυμπονείν C: συμπονείν tacίte Bekker 27 ξυμπράττειν C: συμπράττειν 
tacίte Bekker 

{Β. 266/267) 

έαυτοίς άντίθετον έκείνψ περιποιούμενοι, προσfjλθον αuτψ κατα 

Νίκαιαν. Καi οπερ έν οuδενi βασιλεί των Περσων, γένους οντες 

βασιλικοί), ούτε 'Ρωμαίων κατεδέξαντο πρaξαι, τοί3το προς 

αύτον παραδόξως άπέδειξαν, γόνυ τε κλίναντες καi προοδοποι-

5 είν αuτψ τi]ν είς τi]ν βασιλίδα όδοιπορίαν σuν πολλfj πεποιθήσει 

διασημαίνοντες. οϋς δη καi λόγοις καi τρόποις εuσυνέτοις κο

σμιωτέρους καi εύνοϊκωτέρους 11 άπεργασάμενος, οϋτως είς τi]ν 
έαυτού δούλωσιν καi πίστιν διεθέρμανε καi τfjς αuτοί3 βασιλείας 

έραστό:ς άπειργάσατο, ώς καi aλλους, δ δη λέγεται, γενέσθαι έξ 

10 aλλων καi τοίς σuν αuτψ 'Ρωμαίοις όμονοfjσαι καi μιας γενέ

σθαι συμφυ'fας καi δεσποτείας έν τfj ένώσει τfjς πίστεως καi εiλι

κρινοuς διαθέσεως. Τότε γό:ρ πεπλήρωται το προφητικόν, οτι 

πρόβατα μετό: λύκων συμβοσκηθήσονται καi παρδάλεις μετό: έρί

φων. 

15 Καi τί το έντεύθεν; Στρατιώτας 'Ρωμαίους μετ' αύτων ό Βοτα-

νειάτης παραμετρήσας καi μίξας εν αύτοuς πεποίηκε σύνταγμά τε 

καi στράτευμα καi είς τι'Jν άντιπέρας οχθην τfjς βασιλευούσης 

άπέστειλεν. οϊ καi προελθόντες καi περi τi]ν Χαλκηδόνα καi 

Χρυσόπολιν πηξάμενοι τό:ς σκηνάς, aρτι τοu Μαρτίου μηνος τfjς 
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20 πρώτης iνδικτιωνος έν ταίς πρώταις καλάνδαις τυγχάνοντας, 

πολλi]ν θυμηδίαν τοίς πολίταις ένfjκαν μαθοί3σιν οτι τοί3 Βοjτα- C 226' 

νειάτου άπόστολοι οί'iτοι καi στρατιωται κατέλαβαν. 'Ήραν γό:ρ 
φωνfιν aπαντες καi χάριτας άπένεμον τψ Θεψ, καθότι pωμαϊκό:ς 

εiδον δυνάμεις καi τοιαί3τα περιπετάσματα τψ τόπψ τούτψ έπι-
25 δημήσαντα. Χρόνος γό:ρ παρελήλυθεν ίκανος άφ' οτου 'Ρωμαί

ους ούκ Ε'σχεν ό τόπος έκείνος έπιφανέντας το σύνολον· 

19/20 a. 1078 

9/10 άλλους, δ δrΊ λέγεται, γενέσθαι έξ άλλων: cf. Greg. Naz., Or. XLIII, PG 36, 585c: καi 

άλλος έξ άλλου γίγνομαι et al. 12/13 Τότε γcφ ... έρίφων: cf. ls. 11,6: καi συμβοσκηθήσεται 

λύκος μετ' άρνός καi πάρδαλις σuναναπαύσεται έρίφιμ; 65,25: τότε λύκοι καi άρνες 

βοσκηθήσονταιaμα 

2 έν C: &ν prop. Bekker 5 βασιλίδα tacίte Bekker: βασίλ C 13 πρόβατα conί: Polemίs: 
πρόβατον C 
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Τούρκων γcφ έπi τών ήμερών του Μιχω1λ έγίνεrο καταγώγιον 

καi πολλών αίμάτων χριστιανικών μολυντήριον καi το παν ltρη

μος καi άοίκητος 11 καi aβατος flν. Ώς δ' έφάνησαν τότε τα τfjς 
pωμαϊκfjς έπικρατείας έπίσημα, πάντας όμοΟ rouς Βυζαντίους 

5 είς θάρσος μείζον καi νίκης έλπίδας έπέστησαν, οτι καi αί παρά

λιοι πόλεις aπασαι τοuς τοΟ Βοτανειάτου πεζοuς στρατιώτας πα

ραγενομένους εύθύμως έδέξαντο, τό τε τών Πυλών aστυ καi το 

έν Πραινέτιμ καi αύτη Νικομήδεια, ilς ό στρατηγΌς προ τfjς Νι
καίας τ~ Βοτανειάτη μετα περιχαρείας άπήντησεν. Ούδε το έν 

10 'Ρουφινιαναίς πολίχνιον, καρτερώτατον καi δυσμαχώτατον ον 

καi στόμα τfjς μεγαλοπόλεως κείμενον, φροντίδα του Μιχαi]λ 

δια την προς την βασιλίδα έγγύτητα καi προσέχειαν ltθεro, άλλα 

καi αύτο τοuς πεζοuς αuτου στρατιώτας έντος ύπεδέξατο. Καi δι' 

όλίγου καi άκαριαίου καιρου πάντα τα τfjς έκείνου αίρέσεως 

15 έπληρώθησαν καi προς αuτον πάσα ήλικία καi φύσις μετέθετο. 

Οuτω θεία τις δύναμις πάντας συνώθει καi συνήργει προς την 

του έρχομένου βασιλέως οiκείωσιν· έπει καi οί περι τον βασι

λεύοντα Μιχαήλ, έξ οτουπερ οί τοΟ Βοτανειάτου τi]ν πόλιν κα

τείδον κάκεiνος προσήγγισε, τών τού Βρυεννίου κατά τινας 

20 ξυμβολας παρα προσδοκίαν περιεγίνοντο. Στρατιώτας γαρ ό 

Βρυέννιος άποστείλας είς τfιν τfjς Κυζίκου χερρόνησον τfjς αuτfjς 

μέν ύποταγfjς έπειρaτο τοuς έγχωρίους ποιήσασθαι και δασμο

φορεiν αuτοuς r]ρξατο· στόλος δ' έκ τfjς βασιλίδας καταλαβwν 

τούτους κατεπολέμησε καi πολλοuς τών έκ Κυζίκου 11 άνακομί-
25 ζων άφηρέθη τούτους προς τft άκτft παρα τών τού Βοτανειάτου 

στρατιωτών, flδη καταλαβόντος τας Προποντίους άκτας καi τας 

καθ' Έλλήσποντον. 'Αλλα καi ό Λατίνος 'Ρουσέλιος άποσταλεiς 

το δεύτερον κατα τοί5 αύταδέλφου τοΟ Βρυεννίου μέχρις Ήρα

κλείας Θρ~κης άπολέμητος σuν τοίς στρατευομένοις καταλέλει-

30 πτο καi τfιν πόλιν ταύτην όχύρωμα του ίδίου στρατεύματος 

έποιήσατο, προφυλαττόντων πάντων καi προοδοποιούντων τ~ 

Βοτανειάτη τα νικητήρια. 

5 οτι C: οτε prop. Bekker 8 αύτη Νικομήδεια tacite Bekker: αύτfj νικομηδεία C 13 καi 
αύτο τοuς πεζοuς prop. Bekker: καi αύτοuς πεζοuς C 14 πάντα τα C: πάντα τακεί prop. 
Bekker an τα πάντα? 

[Β. 269/270} ΙΣΤΟΡΙΑ 

Το δ' άπο τοuδε παρεσκευάζετο μέν ό βασιλεύς, αύτον λέγω 

τον θεοπρόβλητον Βοτανειάτην, είς το χωρείν προς τfιν βασιλεύ

ουσαν έκ Νικαίας πολU δέ πλfjθος συρρέον έκ τfjς μεγαλοπόλεως 

προς αύτον έφοίτα καi διεσώζεrο παρα τών Τούρκων τfιν άπο 
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5 θαλάσσης μέχρι Νικαίας νεμομένων περίχωρον. I Ώς γαρ C 226v 

έρωτώντες αύτοuς προς τον βασιλέα flκειν σπουδαίως έμάνθα-

νον, εύθuς τούτους ώς όμοδούλους καi συνήθεις προς την 

όδοιπορίαν παρέπεμπαν ταχινώτερον. Ήμερων δέ τινων διαγε

νομένων, ούκ flνεγκε τον πόθον ή εύδαίμων καi προκαθεζομένη 

10 τfjς έψας μητρόπολις καi το τfjς δουλικfjς στοργfjς περιούσιον 

και το προ τfjς πόλεως προκαθfjσθαι σκηνίτας τοuς έκείνου προ

ασπιστάς τε καi στρατηγοuς έν έκεχειρί~ και άπραξί~ έν δειν~ 

ποιησαμένη, τfιν ώδίνα τfjς βουλήσεως έκρηγνύει καi κοινft 

ψήφιμ πάντες οί έν αύτft τον Βοτανειάτην αuτοκράτορα 'Ρω-

15 μαίων καi δεσπότην άναγορεύουσι 11 μετα πολλfjς καi άκατασχέ
του τfjς συνδρομfjς καi περιηχfjς, aρτι τών τοΟ ΕύαγγελισμοΟ τfjς 

Θεομήτορος έπιβατηρίων έφισταμένων. Και παρfjλθον aπαντες 

εiς το κοινον καi μέγιστον τού ΘεοΟ οίκητήριον κάκείσε μετα 

τfjς συνόδου συγκροτουσιν οί τfjς συγκλήτου λογάδες την εύφη-

20 μίαν ύπερφυfj καi μετέωρον, προεξάρχοντος τούτοις καi αύτού 

τού πατριάρχου Θεουπόλεως, μεγάλης Άντιοχείας, τft βασιλίδι 

ένδιατρίβοντος. και πας ό κλfjρος συννεύει καl οσοι τfjς άγορaς 

καl τών Ναζιραίων οί δοκιμώτατοι, όπότε καi ό 'Ρουσέλιος πο

λεμήσας τοίς άμφi τον τοΟ Βρυεννίου αύτάδελφον κατα κράτος 

21 τοϋ πατριάρχου Θεουπόλεως, μεγάλης Άντιοχείας: i.e. patr. Aemilianus 1074? -1079/80 

16/17 d. 25 mens. Mart. a. 1078 

2 τον θεοπρόβλητον Βοτανειάτην: cf. Isid. Pelus., ep. CXLIV, PG 78, 122SA: τοϋ εύσεβοϋς καi 
θεοπροβλήτου ημών μεγάλου βασιλέως; Theod. Stud., ep. 271,17: θεοπρόβλητε ποιμην 9/10 
καi προκαθεζομένη τfjς έιj>ας μητρόπολις: cf. Greg. Naz., Or. XLIII, PG 36,513Α: το Βυζάντιον 
την προκαθεζομένην τfjς έι[>ας πόλιν 

6 έμάνθα[νον] C 12 έκεχειρίι;χ tacite Bekker: έκκεχειρία C 
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αύτοuς έτροπώσατο, του καιροί) μαρτυροuντος πάντως οτι τQ 

Βοτανειάτn και τa τής νίκης ταύτης θεόθεν κεχάρισται. Και τη

νικαuτα κατa φατρίας διαιρεθέντες οί τfjς πολιτείας έπώνυμοι 

και πάντες οί τfjς 'Ρωμαίων φυλfjς, wσπερ aνωθεν έκ θείας δε-

5 ξιaς στρατηγούμενοι, συνταγματάρχαις τε αύτόματοι έχρήσαντο 

καi τών μεν άνακτόρων, α το μέγα παλάτιον λέγεται, κυριεύου

σιν έξ έφόδου στρατιώτας έκ τοΌ Βοτανειάτου περαιωθfjναι πα

ρασκευάσαντες καi το φυλάττον έκεισε μισθοφορικον πολέμιμ 

καταπαλαίσαντες. Καθαιροuσι δε καi τον βασιλεύοντα Μιχω1λ 

10 φυγόντα (είς) τa έν Βλαχέρναις άνάκτορα καi προς τον μονα

χικον μετασκευάζουσι βίον και τfi μονfi του Στουδίου μετ' εuτε

λοΌς του ύποζυγίου προφυλακηκώς παραπέμπουσιν· δς δi] καi 

έμονάρχησε χρόνους εξ καi μfjνας εξ. Καi προϊστωσιν ό:ρχaς οσαι 

τήν τε του παλατίου φρουρaν καi η1ν ό:γορανομικf}ν εuταξίαν 

15 διακοσμειν 11 εμελλον, μήτε τον στόλον έάσαντες ό:κυβέρνητον 
ό:λλa κάν τούτιμ δρουγγάριον έπιστήσαντες. 

οϋτω δε των καηχ τi]ν πόλιν πραγμάτων έχόντων και< το σ> 

βασιλέως καθαιρεθέντος, όπλιτικον Ε"χοντος έκ μισθοφορaς έν 

μυριάσι συναριθμούμενον, και του Βοτανειάτου πολεμικως και 

20 μαχίμως τi]ν ύπΕ:ρ τfjς κοινfjς των 'Ρωμαίων εύετηρίας όρμi]ν 

έξαρτύσαντος, άναίμακτον aπαν καi άνώλεθρον συνεπεράνθη 

το άποτέλεσμα, ώς μηδε ρινά τινος αϊματος Ι γενέσθαι διάβρο- c 227' 

χον- οπερ δειγμα τfjς είς Θεον αuτοΌ πίστεως καi τfjς έκ Θεου 

προχειρίσεως τούτου σαφέστατόν τε καi οίκειότατον. Άλλa τον 

25 μεν άπο βασιλέων Ε"σχεν ό τfjς Θεομήτορος έν Βλαχέρναις σηκος 

ίερώτατος καi περιέσωσεν' έν αύτQ τf]ν τρίχα καi τον κόσμον 

9 d. 31 mens. Mart. a. 1078 

4/5 εκ θείας δεξιάς στρατηγούμενοι: cf. Exod. 15,6: ή δεξιά σου χείρ, Κύριε, έθραυσεν 

εχθρούς; Ps. 117(118) 15: ή δεξιa Κυρίου εποίησε δύναμιν 

5 συνταγματάρχαις (cf. Skyl. Cont. 178,5) scripsit Bekker: σuν ταγματάρχαις C αυτομα

τοι C: αότόμολοι tacite Bekker 7 στραηώτας scripsi: στραηώτ C στρατιώται coni. Bekker 

10 (είς) add. Bekker (cf. Skyl. Cont. 178,9) 17 < τοϋ) addidi (cf. Skyl. Cont. 178,17) 

[Β. 271/272} ΙΣΤΟΡΙΑ 

έκτιναξάμενον· τον δ' άπο λογοθετων και τον τούτου προασπι

στi]ν Δαβίδ, το τοΌ μεγάλου έταιρειάρχου κεκτημένον οφφίκιον, 

δς έκ παραγγελίας αύτοΌ τοΌ άπο λογοθετων τον άρχιερέα τfjς 

ίερaς τραπέζης έν τQ θυσιαστηρίιμ τfjς του ΘεοΌ Λόγου Σοφίας 

5 βιαίως άνείλκυσεν, ούδεiς θειος δόμος έδέξατο καi περιέστειλεν 

Ενδοθεν· fιδέσθησαν γaρ προσελθειν καl προσρυfjναι έκείνοις ι1ν 
τi]ν καταφυγi]ν aλλοις αύτοι άπηγόρευσαν και ι1ν ϋβριν καi &η
μίαν έκ προπετείας άτασθάλου κατέχεον, άλλa των ϊππων έπιβάν

τες σuν ολίγοις τών άμφ' αύτοuς προς έσπέραν έξώρμησαν. Καi 

10 καταλαμβάνουσι τον 'Ρουσέλιον είς Ήράκλειαν ήδη τfjς κατa 

των aντιπάλων νίκης τα χαριστήρια θύοντα· ϋστερον 11 δέ, μετa 
το έπανελθειν τον 'Ρουσέλιον, ποιναις περιπίπτουσι, τfjς δίκης 

μετελθούσης αύτούς. 

Οί δ' έν τfi βασιλευούσn φυλακaς ό:μφοτέροις τοις άνακτό-

15 ροις έπιστήσαντες, ώς προείρηται, προσέμενον τQ μεγάλιμ τεμέ

νει καi έπιστολaς τQ Βοτανειάτn δουλικιlν έχούσας η)ν pfjσιν 

ό:νέπεμπον κα! τi]ν έπιδημίαν ώς Θεοί3 τQ ονη ποθεινως έτrετά

χυνον. Καi ήσαν έπi τρισiν ήμέραις ό:βασίλευτον τηροuντες τi]ν 
πόλιν και aσυλον και τοστο μονονοuχl έπιφωνοuντες συχνως 

20 οπερ καi έπl τού έμοΌ ΧριστοΌ οί παιδές ποτε μετa κλάδων εuφή

μουν, τό «εύλογημένος ό έρχόμενος έν ονόματι Κυρίου βασιλεuς 

εuσεβέστατος». 'Ό καi παραδοξότατον τοις ολοις διεγινώσκετο 

καl οuδενi των άπάντων είς γνώσιν έλήλυθεν η ίστορία παρα

δέδωκεν, ϊνα χηρεύουσα βασιλεύουσα πόλις μηδένα τfjς άρχfjς 

25 λογίσηται aξιον η τον έρχόμενον εξωθεν καi προερχόμενον μετa 

βασιλικής πεποιθήσεως. 'Όθεν καi ό στόλος aπας aχρι Πραινέ

του μετa συντάξεως άποπλεύσας εύφημίαις τοuτον ούρανοβά

μοσιν έμεγάλυνε. και πολλοi των έν έξουσίαις πολιτών, οΤς το 
βαδίζειν καi άποσταδον άσύνηθες ήν, προτρέχοντες aχρι Νικαίας 

18 d. 31 mens. Mart.- d. 2 mens. Apr. a. 1078 

21/22 εόλογημένος ... βασιλεuς εόσεβέστατος: Ps. 117 (118) 26; Mat. 21,9 
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8 άτασθάλου coni. Bekker: άτασθάλ~ C 

άποστάδ( .. .) Bekker άποτάδην coni. Martin 
29 ' δ' . Ρ 1 . ' δ' C αποστα ον conι. ο emιs: αποστα 
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πεζοi τQ βασιλεί τα ευαγγέλια θερμώς μετα πολλοσ το σ aσθμα

τος προηγόρευον μηδένα φόβον τών Τούρκων εiς νούν λαμβά

νοντες, οϊ τον έν μέσψ χώρον άγεληδΟν περιέτρεχον. Έν δέ τfi 

Πραινέτψ διαναπαυσάμενος ό βασιλεύς, προς έσπέραν 11 γαρ 

5 έκείσε κατέλαβε, παννύχιος, πασιν ώμίλει καi περιχαρώς προσ

εδέχετο καi τιμαίς άπλέτοις καi χαρίσμασιν άναριθμήτοις 

αυτοuς έκόσμει καi κατελάμπρυνεν. Εiτα πρωιαίτερον τfjς βασι
λικής νεώς έπιβας ευθu τfjς βασιλευούσης έξώρμησε, σαλπίγγων 

καi βυκίνων περιηχήσεσι καi κρότοις κυμβάλων καi φωναίς 

10 ευφήμοις καi μεγαλουργίαις άπείροις η1ν <πρόοδον) κατα

πληκτικώς ένδεικν6μενος. Ή δε θάλαττα πcωα κατεδενδροuτο 

τοίς πλοίοις καi έμιμείτο I άγρον παντοίοις δένδροις σuνηρεφfj c 22Γ 
καi κατάκομον· μέτρον γαρ ουκ r'jν τών προϋπαντώντων αuτQ 

καi η1ν εuφημίαν ύπεραιρόντων καi ~δόντων η1ν τών έπιβατη-

15 ρίων χαρμόσυνον έορτήν. Μικρού γαρ παν γένος άνθρώπων καi 

ήλικία πασα χορείας καi πανηγύρεις ύμνοπόλων έστήσαντο καl 

aπαρχας τfjς έαυτών aνακλήσεως τψ Θεψ καθιέρωσαν. Τούτον 

τον τρόπον μέχρι τών άνακτόρων πλε6σας καi κατα γfjν μείζονι 

τfj φρuκτωρί~ καi τQ περιβοήτψ θαύμαη καi κινήμαη καi τοτς 

20 έγκωμίοις άπάντων καταστεφθεiς αυτών έπιβαίνει τών ανα

κτόρων καi το aκρατον κράτος της βασιλείας έν έξόχοις τερα
τοuργήμασιν έπενδ6ετο. 

Το δ' άπο τοuδε τίς λόγος έκφράσει καl διηγήσεται; Το έν 

άξιώμασι καi τιμαίς περιβλέπτοις καi μεγαλοπρεπέσι διηνεκές 
25 καi άνένδοτον καl το έν δώροις καl χαρίσμασι ύπερφέρον καl 

ύπερεκχυνόμενον, ώς λfjρον εΤναι τον ΠακτωλΟν έκείνον καl 
χρυσορρόαν, δς τfιν τών Λυδών παραρρέων 11 γην χρυσον τοίς 
pεύμασι παρασύρειν ίστόρηται. ουδέ νειλQα pεύματα πάντα προς 

20 d. 3 mens. Apr. a. 1078 

28 ίστόρηται: ν. Herod. 5,101: έπl τον Πακτωλ.Ον ποταμόν, ος σφι ψήγμα χρυσού καταφέρων έκ 

τού Τμώλου διa μέσης της άγορfjς pέει; cf. Soph., Phil. 394: δ: τον μέγαν Πακτωλον εUχρυσον νέμεις 

10 (πρόοδον) addidi: post n1v Bekker prop. παρουσίαν νel.ε1σοδον lacunam indicavit 
Polemis 19 κινήματι C: συγκινήματι scrίpsίt Martin 22 έπενδύετο C: έπενδύεται scrίpsίt 
Bekker 26 καi: an τον? 27 δς scripsi (ν. supra p. LXXX-LXXXII): οϊ C 28 ίστόρηται scrίpsi: 
ίστόρηνται C 

{Β. 274/275} ΙΣΤΟΡΙΑ 

το aκρον τfjς τών δωρημάτων αυτού περιουσίας παρεμετροuντο 

καl το θαύμα τοίς ολοις ύπερθαύμαστον fiν' ο θ εν τα του πλούτου 
καi τfjς aφθονίας ταύτης τοίς aνακτόροις έπήντλητο. Ei γαρ 
κρουνοi χρυσών pείθρων aρn νέον έξ ύποβρυχίων τούτου μερών 

5 έπηγάσθησαν, ουκ αν είς τοσαύτην μετάδοσιν καi προαίρεσιν έν 

όλίγαις ήμέραις aρκέσαι ηυτόνησαν. Νϋν δε τfjς φύσεως μfι δε

δωκuίας τοιαύτα, φαίνεται τfιν ύπέρφωτον χ6σιν τfjς τριλαμπούς 

Τριάδος ύπέρ φύσιν κατάλληλον τfi προαιρέσει τfιν χορηγίαν 

αυτQ προμηθεύεσθαι τών τηλικούτων πλουτοποιών έπιδόσεων 

10 καi τών aπείρων προς aπειρα πλήθη φιλοτιμημάτων καi δεξιώ

σεων. Το γαρ εuτελες δwρον πεντεκαίδεκα λιτρών ύπfjρχεν aπό

δεσμος, άκινήτων κτήσεων έκατοντάλιτροι δωρεαί, προς οϋς δε 

καi δις τοσο6των καi τρlς όφφικίων παντοίων έπαντλήσεις καi 

παροχαί. Καi ϊνα τι σuνελών εt'πω, παν εiδος χαρισμάτων τοίς 
15 προλαβούσιν έπεψηφίζετο. ου γαρ έν περιλάμπροις άξιώμασι 

μόνον τών βασιλικών ευεργετημάτων το γέρας έδείκνυτο, άλλα 

καl έν όφφικίοις καi Cιγροίς και χρυσίοις και άποσκορακίσει έπη

ρειών καi παντi τQ ποθοuμένψ τε καi συμφέροντι· οuδεiς γαρ 

fiτησε τών άπάντων ος ου παραuτίκα τfίς αίτήσεως i::τuχε. Καl 

20 μαλλον ίεροi ναοl καi θεία τεμένη καl φροντιστήρια πάντα καl 

ίλαστήρια· κοινον 11 γcφ fiν το τfίς ευδαιμονίας έν aπασι καi κοινfι 
τfjς ευεργεσίας ή έπιμέλεια. Έφ' οiς καi άπορία πάντας κατείχε 
καl θάμβος έξαίσιον, πώς τοu προβεβασιλεuκότος Μιχω1λ πε

νίαν θρηνούντος άεl καi άπορίαν δεινfιν καi άδύνατον αύτQ τfιν 

25 χείρα καθεστάναι προς ευεργεσίαν μικραν έπιλέγοντος δια το της 

βασιλείας τάχα δυστύχημα, έκ ποίων πηγών οδτος ό μετ' έκείνον 

2ll 

τα 'Ρωμαίων σκfjπτρα έγχειρισθεiς τοσαύτας άνεκδιηγήτοuς 

ευεργεσίας και Ι δόσεις και πλουτοποια χαρίσματα ένεδείξατο c zzsr 
καi τιμας ύπέρ ψάμμον καi χορον ουρανίων φωστήρων; Καi τών 

29 ύπf:ρ ψάμμον: cf. Gen. 41,49: ώσεl rijν &μμον της θαλάσσης; Basil. Caes., ep. CXV,S: κiΧν γaρ 
ύπf:ρ ψάμμον nς έκχέn χρήματα; Roman. Mel., Hymn. 5, ιζ' 3: ύπf:ρ ψάμμον θαλάσσιον 

2 δθεν C: πόθεν prop. Bekker 5 είς τοσαύτην coni. Martin: είς τσαύτην C είς τοιαύτην 
scripsit Bekker 12 έκατοντάλιτροι tacίte Bekker: κατοντάλιτροι C 15 προλαβοΟσιν C: 
προβαλοΟσιν scripsίt Martin 
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μεν &λλων ήμερων τας τιμας δια το πλήθος καi το aόριστον σιγfj 

παραδέδοται, τα δ' επi τfj τών Βα'iων Κυριακfj πάντας aμωσγέπως 

εξέπληξαν. Πάσα γαρ ή σύγκλητος, ύπερ μυριάδας aνδρών πα
ραμετρουμένη, κατ' &νδρα καi κεφαλιlν μεγάλων i]ξιοuντο 

5 τιμών, τετραρίθμους καi πενταρίθμους βαθμοuς ύπερβαινουσών, 

ώς μηδε αύτον τον πρωτοβεστιάριον εκ του βασιλέως δύνασθαι 

παραλαμβάνειν τοuς τιμωμένους καl τας aξίας επιφωνε1ν, aλλα 

συναντάσθαι παρα τών τιμών συχνώς καi ύποστρέφειν επi την 

προβολην καi αUθις aνθυποστρέφειν η καi επι του αύτου ίστά-
10 μενον, aλΛ επ' &λλοις καταλαμβάνοντα επισπεύδειν αύτον τας 

τιμωμένων εκφωνήσεις καi μόχθον σχε!v τηλικοί3τον οσος 

αύτQ καi την φωνην περιέκοψεν. Εlπω τι aστειότερον; Οί aργοi 

καi πένητες τής βασιλευούσης, οί ταίς επισκεπέσι τών λεωφό

ρων, α'ίπερ 11 έμβολοι λέγονται, περινοστοuντες καi εμφωλεύον-
15 τες καi παρασίτων τάξιν η κολάκων η, τό γε aληθέστερον είπεΤν, 

προσαιτών επέχοντες, συνήθως έχοντες τα1ς οίκίαις των τιμω

μένων εττιφοιτάv καl ιτροφημίζειν εν εuχαριστίςι μεγαλουργψ 

την βασιλέως χάριν καl το της τιμήσεως επιφανΕ:ς καi περίολ

βοv, καi αύτοl εκ πενήτων γεγόνασι πλούσιοι καi εuποροι εξ aιτό-

20 ρων τfj συνεχείςι καi τι}) πολυαρίθμ(j.) τών τιμωμένωv άδραν καθ' 

έκάστην χρυσίου ποσότητα παρα τούτων εκκομιζόμενοι. Γίνεται 

γαρ ή δόσις ιταρα ττάντων τών εύδαιμονούντων ώς εξ εράνου, flν 

καi συνήθειαν τοu Χριστού cωτεϊζόμενοι λέγουσι. Προϊούσης δε 

της εύεργεσίας είς aναρίθμητον στΤφος, καi προς το πανταχόθεν 

25 περιτρέχειν της πόλεως καi λαμβάνειν καi οδτοι aπέκαμον, καν 
επικερδης llν ή αίτία της δια πάντων επιφοιτήσεως ή γαρ άμε
τρία των πόνων πείθει καi κέρδους τοuς οϋτω κεκμηκότας περι
φρονεΤν. 

2 d. 17 mens. Mart. a. 1079; d. 1 mens. Apr. a. 1078 secundum D.I. Polemis, sed ν. Τσολάκης, 
Χρονολογικά, 418/419 

2 παραδέδοται C: παραδέδωκα prop. Bekker 8 συναντiiσθαι C: συναπατiiσθαι scripsit 

Martin 10 καταλαμβάνοντα scripsit Polemis: καταλαμβάνοντας C αύτον coni. Polemis: 

αύτ ~ C αύτ ... Bekker 18 βασιλέως C: βασιλέων tacite Bekker 21 έκκομιζόμενοι C: 

εiσκομιζόμενοι tacite Bekker γίνεται C: τίνεται tacite Bekker 

{Β. 276/277/278] ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΆλΛ επi μεν των πολιτών καi των σuν αύτQ κaν τfj βασιλευ

ούσn προϋπόντων στρατιωτών τα τοιαύτα ετερατουργοuντο καi 

ξενοτρόπως επράττοντο, επι δε της έθνικης μερίδος ύστέρει το 

κατορθούμενον; Οuμενοuν! ΆλΛ επ' εκείνων μάλλον τα βραβε1α 

5 προσεπετείvοντο. Οί γαρ Κουτλουμούσιοι Τούρκοι μετα πλήθους 

ούννικοu εν Χρυσοπόλει κατασκηνούμενοι πλειόνων άγαθών 

ώς την δουλικην στοργην καi πίσην τ:ηροuντες τQ βασιλεί πα

ραπήλαυον. Καi οί προεξάρχοντες 11 τοu στρατού αύτών, άμηρά
δες οίδε τούτους καλεΤν καi σελαρίους ή τών Τούρκων φωνή, 
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10 τ:ιlν βασιλίδα καταλαμβάνοντες εν δουλικQ τι}) σχήμαη καi φρο

vήματι, τας χείρας καl τοιJς κόλιτους εξήγον πειτλησμένας 

χρυσών καi ύφασμάτων πολυτελών.! Καi αύτοίς το1ς Κουτλου- C 228' 

μουσίοις καθημερινή τις ή εκ των βασιλικών θησαυρών καi ανα

ρίθμητος επίρροια επεγίνετο καi δια τούτο τυμπάνων ηχη καi 

15 εύφημία παρα τοu φοσσάτου τών Τούρκων πολυειδης εκ Χρυσο

ιτόλεως aνεπέμπετο. Καi πανταχόθεν εύφημίαι καi χάριτες συν

εκροτοuντο καl τ:ην πόλιν εστεφάνουν και τής ττροτέρας 

aνεκτώντο στυγνότητος, ιος άνάπλασιν μιμε1σθαι την του θεοσ

δότου τουτουi βασιλέως επιδημίαν καi η1ν μεγαλουργίαν τής 

20 πράξεως. Το δΕ: πάντων θαυμασιώτερον, οτι μηδΕ: το παλάτιον 

εδρεν, δ (ό) προ αύτοu κατεΤχεν, aσυλον καi άπόρθητον, άλΛ 
aποσεσυλημένον καl περιnρημένον τοις ολοις καi παντος χρυ

σού καl aργύρου καl ύφάσματος εψιλωμένον, παντάπασιν εν τfj 

συγχύσει τής εκείνου καταστροφής aπογυμνωθέν. 'Όσα δε 

25 μάλλον εδρε τοϋ άπο των εκκλησιών άφαιρεθέντος παρα του 
προβασιλεύσαντος κόσμου καi τών κειμηλίων περισωζόμενα, 

πάντα ταΤς εκκλησίαις καi τοις θείοις σηκοίς άνταπήνεγκε μη 

δείσας δλως aπορίαν καi τι}) καιρQ τα πρόσφορα της χρείας 

προσενεγκών· Όπου γαρ Θεος το θεραπευόμενον, aπαν ετερον 

30 εν δευτέρψ έτίθετο. 

'Έτερον δέ, τούτων ούκ έλαττον, είς εγκώμιον. Έν ταΤς 11 πα
ραλίοις aκταΤς ταΤς την βασιλίδα περιζωννυούσαις τών πόλεων 

5 Κουτλουμούσιοι coni. Polemis (ν. supra p. 204,29): Κουτουλμούσιοι C 8 ό:μηράδες C: 

ό:μηράδας tacite Bekker 12 Κουτλουμουσίοις coni. Polemis: Κουτουλμουσίοις C 21 (ό) add. 

Polemis 27 ό:νταπήνεγκε tacite Bekker: ό:νταπένεγκε C 
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προτειχίσματα δια ξύλων εκ χρόνων μακρών γενόμενα και τfi 
γείτονι θαλάσση οiον περιπλεκόμενα η περιπτυσσόμενα η τοuς 
έλιγμοuς αύτής άντωθούμενα και τοις καταίρουσιν όλκάσι και 
τοις εκ γής εμπόροις εύμάρειαν προς ηΊν στάσι ν καl τιΊν τών συν-

5 αλλαγμάτων σύστασιν παρεχόμενα, σκάλαι τft κοινft διαλέκτψ 
κατονομάζονται, δεσπότας εΤχον και aλλους τινάς επι πλέον δε 
τών λοιπών δεσποτείαν εκέκτηντο τά τε πτωχοτροφεια και νο
σοκομεια καl οί λοιποl εύαγεις οiκοι και φροντιστηρίων διά
φορα, ού μόνον δ' έν τfί βασιλευούσn άλλα και εν τισι τών 

10 έπινείων αύτής. Καi άπλώς αiγιαλοi πάντες δεσπότας εtχον τοuς 
εξ i]πείρου δεσπόζοvτας καηχ τα πάτρια νόμιμα και ηχς βασιλικας 
διατάξεις, αϊ τα πρόθυρα τής θαλάσσης τοις παρακεκτημένοις εν 
τfi γείτονι χέρσψ παρέχουσι. Τούτων ό πριν βασιλεύων πάντας 
τοvς δεσπότας τής κυριότητος iταμώς άπεστέρησε προφάσεις 

15 έπανατείνας έώλους τε καi γεγηρακυίας καi Όλον έχούσας το 
ένδομυχούν εύκατάγνωστον, συνεργούντος αύτQ θερμότερόν τε 
καi βιαιότερον τού τής τώv Νεοκαισαρέων 'Εκκλησίας προβε
βλημένου. Τυραννικώς γαρ μaλλον fj άρχιερατικώς τον εμπι
στευθέντα τούτψ θρόνον της τού βασιλικού σακελλαρίου 

20 προβολής διοικών, έμισήθη τε παρα πάντων και δια τας άπηνε
στέρας πράξεις άπηνεστέραν 1/ μικρού δειν έκινδύνευσεν εύρειν 
τi]ν άπόβασιν, άποκηρυττόμενος καl παρα τών πλείστων συλ
λειiτοuργών και cφχιερέων ώς τής μετ' αuτων κοινωνίας άνά- c 229' 

ξιος δια το τοις κοσμικοις προσομιλειν άγριώτερον και θεσμοuς 
25 Πατέρων καi άποστολικοvς άθετειν κανόνας και μυρίαν τQ βίψ 

και τοις εύαγέσιν οί'κοις και θείοις έπιφέρειν τi]ν συμφοράν. Και 
εί μη κατέλυσε τα τοιαύτα τούτου έγκλήματα ό τότε κρατών 
αiτήσει τfί προς τοvς άρχιερεις και μεγίσταt(fταις άξιώσεσι, καi 
αύτος φυγαδίας έκ τής κοσμικής κακοποιίας καi τού θρόνου τών 

30 λαϊκών έγεγόνει, κ&ν f.κειτο καθηρημένος καi σπίλψ άτιμίας κα
ταχραινόμενος. Άλλα καi ως ούκ ήνεγκε το πύρ ό κηρός καi τού 

31 ούκ fjνεγκε το πuρ ό κηρός: cf. Ps. 67(68)3: ώς τήκεται κηρος aπο προσώπου πυρος 

1 προτειχίσματα scripsit Martin: προτειχίσματι C προτειχισμάτια scripsit Bekker 2 

περιπλεκόμενα scripsit Bekker: περιπλσκόμενα C 3 τοίς scripsi: ταίς C 10 δεσπότας scripsit 
Bekker: δεσποτείας C 31 wς C: ώς scripsit Martin 

[Β. 279/280] ΙΣΤΟΡΙΑ 

φιλοχρίστου βασιλέως έπιδημήσαντος φρίκη θανάτου καi διά

λυσ\ς της ζωής αύτQ έπεγένετο περi το τού Πόντου στόμα, f.νθα 

τι φρούριον εστιν, άτίμων άνδρών κακον έντάφιον, η1ν έκεισε 

καταστροφr)ν κομισάμενος, ώς καi τr)ν κόνιν αύτού aντi έπι-

5 τυμβίων χοών τοις λίθοις άτιμασθήναι τών μισούντων αύτού το 

κακόηθες. ΆλΧ ό φιλόχριστος ούτοσi βασιλεύς, πόρρω τr)ν τού 

πρώην βασιλεύσαντος μικρολογίαν έκτιναξάμενος καi δειν άπο

δεδόσθαι τα τού Θεού τQ ΘεQ έπειπών καi μηδεμίαν φειδώ του 

δημοσίου καi τής κατεπειγούσης χρείας προσφόρως θέμενος, δ 

10 καi aξιεπαινότατον πολλής τής έκ τούτων ένορωμένης προσό

δου, aποκαθιστ~ τας τοιαύτας παραλίους σκάλας τοίς πρώην δε

σπόταις εξ ί:)ν aπεσπάσθησαν, και χρυσοβούλλψ γραφfj το 
άμετάθετον καl άπερικτύπητον τούτων αύτοις έμπεδοι καi γί

νεται πaσι βοηθος 11 καi aντιλήπτωρ καi ού μόνον βασιλεvς 
15 άλλά καi παη1ρ άγαθός άνίχνευε γαρ δια παντος καi φροντίδα 

μεγίστην έτίθετο το aπαν έξaραι άπο προσώπου τής γής άδίκημα 

καl aνόμημα. 

Τέλος δετών βασιλικών εύεργετημάτων καi διαδόσεων οuτε 

κόρος το σύνολον ην οuτ' εiπειν αύτQ έξεγένετο ΤΟ παρ' Άλε-
20 ξάνδρου του Μακεδόνας ένίοτε προφερόμενον, οτε μr) εuεργε

τήσας ετυχε, τό «σήμερον ούκ έβασίλευσα». πασα γάρ ήμέρα 

παντος δωρήματος τελείου καi παροχης aφθόνου τουτον l:'χει 

παροχέα καi άφθονώτατον πρύτανιν· καi δια πάσης aφορμής 

έχώρει έφ' <J> μηδένα τής έκ τούτου εύποιίας άπολειφθflναι άπεί-
25 ρατον. Έπήνει γαρ καi τον τοξότην ώς εύστόχως βάλλοντα καi 

το βέλος έπi σκοπου συντιθέμενον, καi τον λογχίτην ώς 

άκραιφνέστατα διαδορατίζοντα καi η1ν λόγχην εύθυβόλως έπι

συστρέφοντα, καi τον ίππότην ώς τοις νώτοις του ιππου άτρε-
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4/5 έπιτυμβίων χοών: cf. Soph., Ant. 901/902: κaπιτυμβίους χοaς ifδωκα 7/8 και δείν ... 

τιf> Θειf>: Mat. 22,21; Mar.12,17; Luc. 20,25 14 βοηθος και aντιλήπτωρ: Ps. 118(119)114 16 
aπο προσώπου τfjς yfjς: locus communis 21 σήμερον οόκ έβασίλευσα: cf. Arist., fragm., p. 

430,15sqq.; Phot., ep. 47, 2-6 (Ι, 93) de Alexandro Magno et alii de imperatore τito 

1 διάλυσις C: διαλύσεως scripsit Martin 20 προφερόμενον scripsit Bekker: προσφε-

ρόμενον C 27 aκραιφνέστατα scripsi: aκραιφνέστατ C aκραιφνέστατον coni. Bekker 
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μαίως έπικαθήμενον έν τι}) θειν, καi τον όπλίτην στραηώτην έν 
aπασι καi τον ψιλΟν καi άπέριττον ώς εuτολμίας μαρτυρίαν 
είσάγοντα καi τfj διώξει το θήραμα προκαταλαμβάνοντα, καi τον 
σοφον ώς μεμυημένον τα κρείπονα. Ήλέει δε καi αuτον τον 

5 aσοφον η καi aφρονα ώς εκπτωτον τού βελτίονος. I Φρόνιμον c 22Ψ 
ύπερfjρεν ώς εuβουλίας δοκιμώτατον Όργανον, τόν τε μετεωρο
λόγον 11 έν φιλοσόφοις ώς ύπεραναβαίνοντα τα προσεχώς καθο
ρώμενα, καi τον διαλεκηκον δη διαιρεηκώς έπιβάλλει τοις 
πράγμασι καi το πρόσφορον άπονέμει τfj τών ύποκειμένων συν-

10 ουσίςt: πραγμάτων, καi τον ήνιοχοuντα έν ίππικοίς δη τεσσάρων 
'ίππων ήνιοχείαν καi διακυβέρνησιν άποδείκνυσιν, καi τον δρο
μέα δια το τάχος καi τον άργον τfjς άργίας συμπαθώς κατι;;κτί
ζετο καi τfjς εuεργεσίας OUK έδείκνυεν aμοιρον. Ειπω τι μειζον; 
Καi μέχρι βαναύσων τεχνών η1ν άγαθοεργίαν έφήπλωσεν, δη 

15 κάκεινοι τft πολιτείςt: καi τοις άνθρώποις διακονοuσι τα χρήσιμα. 
Καi άπλώς θεία τις έν τQδε τι}) βασιλει περιηχειτο έπίβασις καi 
λόγον άνθρώπιvον νικώσα προμήθεια. 

Οϊομαι δε wς ηνες τών άκροατών λογισμQ ηνι προσπαλαί
σουσιν, έγκωμιασηκώς ταιJτα καi μη διηγηματικώς συγγραφfjναί 

20 μοι εuνοίςt: δήθεν τft προς τον κρατούντα δουλεύοvτι, καθότι καi 
τοις aλλοις βασιλεuσι το τιμάν καi δωρεαις άμείβεσθαι η1ν τών 
ύπηκόων πίσην περιεγίνετο. Εί τουτο δε έννοήσαιεν, OUK δ:ν δια
νοηθείεν καλώς. Το μεν γαρ καi τοuς πρώην βασιλεύσαντας 
εuνοειν τοις ύπηκόοις καi παρέχειν εuεργεσίας οuδ' αuτος άπα-

25 ναίνομαι καi πολλάκις, έν οiς περi αuτών γέγραφα, η1ν μνήμην 
τfjς αuτών περιέλαβαν πράξεως. Το δ' έπi τι}) Βοτανειάτn έν ταίς 
ημαις καi τοίς τών δωρημάτων 11 χαρίσμασι καi τft πηγft τού έλέ
ους εuδόκιμον καi ύπέρτερον καi λόγου παντος άνώτερον' τούτο 
έπ' αuτfjς τfjς άληθείας aνυποκρίτως έξαίρω καi τούτο δια 

30 σπουδfjς πεποίημαι πάσι παραστfjσαι κατάδηλον καi ταίς μετέ
πειτα γενεαις δι' άναγνώσεως καi μνήμης ώς ύπόδειγμα κάλλι
στον άπαθανατίζεσθαι, καi τον οϋτω καλώς καi ίσοθέως τα τfjς 
βασιλείας διιθύνοντα πράγματα πάντων άποδειξαι φιλανθρω-

1/2 έν aπασι C: έν οπλοις prop. Bekker 12 post τάχος Martin add. άλλa 20 δουλεύοντι 
coni. Bekker: δουλεύοντ C 24 εύνοείν tacite Bekker: έννοείν C 

[Β.282/283} ΙΣΤΟΡΙΑ 

πότερόν τε καi εuεργεηκώτερον καi φιλοθε'tας άνάμεστον καi 

άσύγκριτον τοίς προ αuτοu βασιλεύσασιν, δη έν τοιαύτη τών 

πραγμάτων στενοχωρίςt: πάντας τοuς έν τι}) πλατυσμQ κρα

τοuντας τfjς βασιλείας διαφερόντως ύπερηκόνησε. Καi γαρ καi 

5 τας έπιστήμας καi τέχνας η ψυχικας άρετας πολλοi μΕ:ν τών 

άνθρώπων μετέρχονται καi δεικνύουσιν, έκείνων δΕ: τα βραβειά 

είσι καi οί τών έγκωμίων στέφανοι πλέκονται, τών τοuς λοιποuς 

ύπερβαλλόντων τι}) άπαραμίλλψ καi ύπερφυεστάτψ τfjς πρά

ξεως. Ό γαρ τοιούτος βασιλεuς καί η έξοχώτερον είχε καi τών 
10 τfjς βασιλείας παρασήμων μεγαλειότερον· εί γάρ ης είδε τον έπi 

ταις όφρύσιν αιJτου κατα το μέτωπον τόπον, σταυρικον σημείον 

αuτοφυες έώρα τfj κοιλότηη τών έγκαρσίων μερών άποτελούμε

νον άκριβώς, ώς τροπαιοφόρον τούτον έξ εργων αuτών καi ση

μειοφόρον έκ θείας πλαστουργίας γνωρίζεσθαι. Διο δη καi 

15 πάντες οί aντικείμενοι καi μη πειθαρχούντες αuτQ καi δουλικώς 

προσκυνοuντες ίσχυρώς τfj τούτου pομφαίςι καl τοις στρατοπέ

δοις κατέπεσαν, οίδε καi αυτεπάγγελτοι τi]ν δουλείαν i]σπάσαvτο. 
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Εδρε γαρ τi]ν 'Ρωμαίων 11 άρχην πολλοις τυράννοις I περιαν- C 230r 

τλουμένην κατά τε την έψαν καi τi]ν έσπέραν. 'Έτι δε τfjς τούτων 

20 φλεγμαινούσης aποστασίας καi δαπάνης oun σμικράς άλλα πο
λυόλβου καi μυριοταλάντου, δαψίλειαν τών πραγμάτων έπιζη

τούντων έπί τε τοις στραηωηκοις όψωνίοις καi ταις aλλαις τών 

καιρών άφορμαις καi προφάσεσιν, ou προς το μέγεθος τού
των καi την τοσαύτην χρείαν έπέβλεψε καi σμικρολογίας δεινό-

25 τητι έαυτον έπιδέδωκεν, άλΧ έν πλάτει καρδίας καi πίστεως το 

πλάτος έπιτείνων τfjς προς το θειον εuαρεστήσεως χρεών aπο

κοπας τι}) δήμψ παντi καi τοις έν τέλει νομοθετεl. Καi τίθησι το 

δόγμα OUK έπi pητοις ησι χρόνοις, ωσπερ ενιοι τών προ τού βα

σιλέων έπιταφίοις ήμέραις είργάσαντο, καi καταλιμπάνει χρό-

30 νους τινας είς τα εμπροσθεν τοις τού δημοσίου συνηγόροις καi 

25 έν πλάτει καρδίας: cf. Prov. 7,3; 22,20: έπίγραψον δε έπl το πλάτος τfjς καρδίας σου 

9 γaρ C: δΕ: scripsit Martin 14 πλαστουργίας tacite Bekker: πελαστουργίας C 19 τού
των C: τούτου scripsit Martin 28 βασιλέων scripsit Bekker {ν. infra p. 246,7): βασιλέως C 
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πράκτορσιν έσομένους έντρύφημα καi τί!) δημοσίψ πρόφασιν 

ώφελείας καi aπαιτήσεως, ώς αν οί μέν χρονιώτεροι χρεώσται 

τού δημοσίου ηχς aφεσίμους έορηχς έορτάζωσιν, οί δέ νεώτεροι 

προς η1ν aποτυχίαν έπιστυγνάζωσι και φθόνου λαβην έχωσι την 

5 τών έλευθερωθέντων ύπόθεσιν· aλλa πάντων όμού τών χρόνων 

μέχρι τfjς αύτού αναρρήσεως, καi μικρόν τι πρός, τaς όφειλaς 

προρρίζους aπέτεμε καi συμπαθείας πάντας καθαρωτάτης 

i]ξίωσε, χρυσοβούλλψ λόγψ χρυσούν έπιπλέξας δεσμόν, κωλυ

τικον δι' ολου τού τών όφλημάτων βαδίσματος, προσανελwν έν 

10 τούτψ καi το χάριν σχιδευμού 11 διασείεσθαι τοuς aνθρώπους καi 
aνωφελές αuτοΤς τίθεσθαι το τfjς έλευθερίας διάταγμα· fiδει γcφ 

τούτο το έργον έπi τοu Δούκα πολλοuς διαλωβησάμενον και η1ν 

μερικην τών χρόνων έλευθερίαν aνελεύθερον τοϊς πολλοΤς 

έργασάμενον. 'Έστησεν οuν έντευθεν πάσι τοϊς πολιτευομένοις 
15 καi πανταχft γfjς κατοικουσι 'Ρωμαίοις τον φόβον τών όφλημά

των καi τί!) δντι έλευθέρους τούτου ό βασιλεuς καi πολίτας 'Ρω

μαίων εiργάσατο, ου χρυσούν δακτύλιον αuτο1ς παρασχwν η 

pάπισμα κατα κόρρης ώς τοίς έλευθερουμένοις το πρόσθεν έγί

νετο, aλλa χρυσου πηγaς και ταλάντων πλημμύρας αuτοΤς άπο-

20 χαριζόμενος καi το του πριν βίου aβίωτον εuδαιμον τούτοις καi 

μακάριον εiς το έξfjς έργαζόμενος. 

Οuτως οuν εύσεβείας και θεοφιλίας έχοντος αύτου και ευψυ
χίας μεγίστης καi μεγαλουργίας aντεχομένου, έδει μη έκ χειρος 

Κυρίου πολλαπλασίας τaς άντιδόσεις λαβείν καi μέχρι πολλού 

25 τοuς τυράννους και τυραννόφρονας καi aλάστορας aντερίζειν 

αύτί!) καi τfjς βασιλείας aμφισβητείν, καί που τούτο Θεού fiν τού 
δικαί~ ψήφψ το πάν διιθύνοντος καi τί!) του έλέου μέτρψ άντι

μετρούντος τον έλεον; Οϋκουν! Ούδ' ή θεία ψfjφος την aπόφασιν 

20 το του ... βίου άβίωτον: cf. Aristoph., Plut. 969: άβίωτον είναί μοι πεποίηκε τον βίον; 
Karathanasis 121 et al. 27/28 καi τψ του έλέου μέτρy> άντιμετρουντος τον έλεον: cf. Luc. 

6,38: τ ψ γάρ αύτψ μέτρy> <fJ μετρείτε άντιμετρηθήσεται ύμίν 

3 έορτάζωσιν tacite Bekker: έορτάζουσιν C 16 καi πολίτας 'Ρωμαίων C: καi πολίτας 

'Ρωμαίους scripsit Martin 18 κόρρης scripsit Bekker: κόρης C 28 οuκουν scripsi: ούκοδν C 

ούκ οδν coni. Bekker 

[Β. 284/285] ΙΣΤΟΡΙΑ 

aνεβάλετο και τον Βρυέννιον, βασιλειώντα κατa την Μακεδο

νικην έν Άδριανουπόλει καi η1ν Βριάρεως ίσχuν aγερωχούντα 

καi έγκαυχώμενον και τί!) βασιλεί τα δευτερεία φέρει ν καi ύπεί

κειν μη aνεχόμενον, ύπο 11 χεiρα τούτου πολέμψ κραταιοτέρψ 
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5 πεποίηκεν, ούδέν τού βασιλέως πρότερον δεινον κατ' αύτού με

λετήσαντος καi τfjς τού εu ζfjν έκείνψ aφορμfjς καi σωτηρίας 
φθονήσαντος, aλλa I προκαταλαβόντος την έκείνου θηριωδίαν c 2JOV 

φιλανθρωπί~ και πρέσβεις έκπέμψαντος την εiρήνην διακηρυ

κευομένους αύτQ και aντάλλαγμα ταύτης την καίσαρος τύχην 

10 προφέροντας, ί'να μη το σχfjμα τών πεδίλων καi τfjς aλλης περι

βολης έναλλαγήν τινα δέξηται. Έπεκύρου δέ τούτου και τό:ς 

τιμaς aς τοuς συναραμένους αύτQ τετίμηκε, καi άμνηστίαν τών 

πεπραγμένων κακών περιεποιε!το καi πάν θυμήρες αυτψ δια

πράξασθαι καθυπισχνείτο ό βασιλεύς. Ό δέ aτεγκτος fiν καi aτε-
15 ράμων καi ύπερήφανος καi τfjς βασιλείας μη άφιστάμενος, 

πολλό:ς aπειλaς καi θυμοφθόρους έπιστολας άντεπfjγε καi χρι

στιανικο1ς αϊμασι κρ1ναι την aμφισβήτησιν fjθελε καi σαρξiν 

άνθρωπίναις κόσμον έαυτί!) περιποιfjσαι βασίλειον καi πάσαν 

την κτ:ίσιν περιδονfjσαι η δεύτερος φανfjναι του εύγενεστάτ:ου 

20 βασιλέως καi γενναιοτάτου ήρεiτο καi διεσπούδαζεν, οπλα καi 

μάχας εuτρεπίζων καi τοίς πολίταις χαλεπaς άποταμιευόμενος 

aμοιβό:ς καi &παν άνατρέψαι το pωμαϊκον βαρβαρικώς λογιζόμε

νος. Διο καi πάλιν ό γαληνότατος βασιλεύς, καi οντ:ως μαθητης 

του την είρήνην βραβεύοντας βασιλέως καi βασιλευσι το κράτος 

8 mens.Jιιn. <1. 1078 seωndum Fr. Do\ger (Regesten 1032); mens. Λpr. <1. 1078 secundum 

Ρ. Gautier 

2 ηΊν Βριάρεως iσχuν: ν. Hesiod., Theog. 147-154 17/18 καi σαρξiν άνθρωπίναις ... βα
σίλειον: alludit ad Sap. 12,5: καi σπλαγχνοφάγων άνθρωπίνων σαρκών 24 του τi]ν εiρήνην 
βραβεύοντας βασιλέως: cf. ]oh. 14,27: τf]ν εiρήνην άφίημι ύμίν, εiρήνην τi]ν έμi]ν δίδωμι 

ύμίν; Col. 3,15: καi ή εiρήνη του Θεου βραβευέτω έν ταίς καρδίαις ύμών 

11 τούτου C: fort. τούτy> Martin 
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παρέχοντος, δευτέραν πρεσβείαν έξέπεμψε παραινών αύτQ το 
συμφέρον φρονήσαι καi μη έξ 11 ά:πονοίας σφαλήναι περi τα και
ριώτατα. 'Ήν δε ό Βρυέννιος έκεϊνος ό φυσών τα μεγάλαυχα καi 
κινήσαι τi]ν γfjν καi τi]ν θάλασσαν ά:πειλών. Άμέλει τοι καi κα-

5 ταστρατηγηθεiς τQ θυμQ τfjς Άδριανουπόλεως εξεισι σuν πολλft 
τft βoft καi έξάλματι καi τας δυνάμεις έκτάξας κατα τού βασι
λέως θυμομαχών έπορεύετο. Άκούσας δε περi τούτων ό βασιλεuς 
τfjς ά:βουλίας αότον έταλάνιζε καi τού πάθους ψκτειρε καi ώς 
μεμηνότι καi κορυβαντιώντι σαφώς φάρμακον έπήγε τής νόσου 

10 ά:λεξιτήριον. Τί δε τοvτο fΊν; Τρίτη πρεσβεία τi]ν όρμi]ν τού πολέ
μου ά:πείργουσα. Πέπομφε γcφ i:'να τών πιστοτάτων αύτQ καi 
είπεϊν καi ά:κούσαι πεπαιδευμένον καi πεϊραν έν τοϊς τοιούτοις 
έκ πλείονος Εχοντα, 'Ρωμανον πρωτοπρόεδρον καi μέγαν έται
ρειάρχην. 'Ός καi ά:φικνούμενος προς τον τύραννον ούκ εύθuς 

15 έδέχθη ώς έκ βασιλέως ά:ποστελλόμενος καi λόγου ήξιώθη κατα 
το σύνηθες τοϊς στρατευομένοις περi τας ύπαίθρους σκηνάς, ά:λλ 
έκ διαστήματος ήμέρας τοϋ πρόσω βαδίζειν κωλυθεiς μεθ' ήμέ
ρας τινας μετεπέμφθη προς η1ν έρώτησιν. 'Έξωθεν δε δεξάμενος 
τούτον Εφιππος ό Βρυέννιος πεζον εΤδεν έν ά:κάνθαις iστάμενον 

20 καi παρα τών ά:μφ' αότον κατειρωνευόμενον. Μηκέτι δΕ: τας συν
θήκας δεξάμενος ά:τίμως τοΟτον ά:πέπεμψεν, οπερ ούδ' είς έθνάρ
χου τών εύτελεστέρων πρέσβυν νόμος τοϊς aληθώς βασιλεύσι 
ποιεί ν· ίερον γαρ σώμα ό πρέσβuς λελόγισται, οiα τοϊς aντιθέτοις 
μεσίτης 11 γινόμενος καi η1ν είρήνην διαπορθμεύων καi πολλα 

25 τών ά:μφισβητημάτων ώς έπίπαν καταπραuνων καi πολεμικας 

1 ca. mens.Jun. a. 1078 secundum Fr. Dδlger (Regesten 1033); mens. Apr. a. 1078 secun
dum Ρ. Gautier 10 ca. mens. _jun. a. 1078 secundum Fr. Dδlger (Rcgesten 1034); ιηens. Apr. 
vel ineunte Maio a. 1078 secundum Ρ. Gautier 

3/4 
7

Ην δε ό Βρυέννιος ... καi η'Jν θάλασσαν άπειλών: cf. Schol. ad Aristoph. Equ. 434: ούτε 
ycφ τιf> Κλέωνι δυνατόν ijv άνθρώπ4> γε δντι κινijσαι τι)ν yijν καi τι)ν θάλασσαν 23 ίερόν 
ycφ σώμα ό πρέσβυς λελόγισται: cf. Schol. Ps. Did. Il. 4,395: ό πρέσβυς ούτε τύπτεται ούτε 
ύβρίζεται 

17 μεθ' ή μέρας tacite Bekker: μεθημέρας C 

{Β. 287/288) ΙΣΤΟΡΙΑ 

περιστάσεις aποσοβών. 'Έπεσε δΕ: τηνικαϋτα έξ αύτομάτου ή τοϋ 

Βρυεννίου σκηνή, τού ορόφου ταύτης παραλυθέντος κυκλόθεν 

ά:οράτοις χερσίν. 'Όπερ καταστροφfjς αότοϋ σύμβολον aψευδες 

τοϊς συνετοϊς διεγνώσθη, έπεi καi πρό τινων ήμερών Εκλειψις 
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5 της σελήνης γεγονυϊα I ηΊν πτώσιν αύτοu καi αύτη κατεμήνυσε- C 231r 

τεκμαίρειν γαρ τi]ν σελήνην είς τοuς aποστάτας οί περi τας τών 

φωστήρων δινήσεις δεινοi καi μαθηματικοi λέγουσι καi το 

πάθος ταύτης πάθος το Ο ά:ποστατοvντος προ καταγγέλλει ν. 

Έπανελθόντος δε τού τοιούτου πρέσβεως, καταγελάσας ό βα-

10 σιλεuς τfjς τοϋ Βρυεννίοu θρασύτητας Εργων πολεμικών καi 

στρατηγημάτων έπιμελώς εtχετο καi η1ν τοϋ τυράννου κατά

λυσιν εύθαρσώς προηγόρευεν έκ τής aνω poπfjς καi βουλfjς καi 

τfjς ίδίας εόβουλίας καi γενναιότητας τfjς νίκης εχων ά:ψευδfj τα 

ένέχυρα. Άλλα καi οί έν τέλει πάντες δι' όργfjς έποιήσαντο τi]ν 

15 τοΟ Βρυεννίου aπανθρωπίαν καi ά:διάκριτον γνώμην, μη διακρί

ναντος τήν τε τών προγόνων τού βασιλέως εύγένειαν καi τi]ν 

aνωθεν περιλάμπουσαν αότοuς έν τοις πολεμικοiς ά:νδραγαθή

μασιν cφεη1ν καi τα κατα τών εχθρwν ά:γωνίσματα καi παλαί

σματα καl τi]ν αότοΟ τοΟ βασιλέως λαμπρότητα καl ύπεροχην 

20 έν ά:ξιώμασι καi πολεμικοϊς ά:γωνίσμασι καi το ά:γενες τfjς έαυ

τοσ φατρίας καl συγγενείας. 11 'Ότιπερ δουκικας ά:ρχας εχόντων 
των Βοτανειατών κaν τft Δύσει καl διαβοήτων οντων περi τα 

κράτιστα, οί τούτου πρόγονοι ούδε παραστήναι τούτοις ήδύναντο 

καi τάξιν πληρώσαι ύπηρετών, ά:φανεϊς οντες καi μηδε τοϊς εύτε-

25 λεστέροις τών ά:ξιωμάτων έν τάγματι στρατιωτικQ συνταττόμε

νοι, ούδ' οτι έκ τfjς έψας εύπατρίδης ό βασιλεuς πέφυκεν, αύτος 

δ' έσπέριος καi δυσγενής έστι κατα σύγκρισιν· καi δια τοΟτο 

κοινώς αότον ά:πεκήρυττον aπαντες καi ορκy> πληροφορήσαν

τες μέχρις α'ίματος διαγωνίσασθαι κατ' αύτοu τα εύορκα ψηφίσα-

30 σθαι τQ έπουρανίy> βασιλεϊ καθικέτευον. 

ΆλΛ ό βασιλεuς τα προς τον πόλεμον έξαρτύων καi πάντα 

κατα λόγον καi τρόπον συνέσεως καταρτίζων έν τQ ά:σφαλεϊ καi 

δυνάμεις pωμαϊκας έκ Κρήτης συναθροίσας είς το προ τfjς πό

λεως πεδίον καi Τούρκους διαπεραιωσάμενος καi καταριθμήσας 

35 τοϊς έαυτοu στρατιώταις, οϋς ό προ αύτοΟ βασιλεύς, ό Μιχαήλ, 

πολλαϊς έπαγγελίαις καi δώροις ά:μέτροις ούκ ήδυνήθη συμ-
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πεiσαι καi περαιωσαι προς τα έσπέρια (έπείθοντο γαρ καi ύπέκυ
πτον τy Βοτανειάτn μάλλον η έαυτοiς ώς Ελκοντι πάντας προς 
τον πόθον αύτοu), άρχηγον του πολέμου προχειρίσασθαι διεσκέ
πτετο. Ίκανώτατος δε ων συμβαλεiν το δέον καi κατανοήσασθαι 

5 aνθρωπον ό Βοτανειάτης τον νωβελλίσιμον Άλέξιον τον Κο
μνηνόν, δς τον 'Ρουσέλιον έν τψ θέματι των Άρμενιακων εύμη
χάνως έχειρώσατο καi διέσωσεν 11 είς τi]ν βασιλεύουσαν, aξιον 
της τοιαύτης ήγεμονίας Ε'κρινε καi δομέστικον τοuτον προχειρι
σάμενος μετα των αύτοu δυνάμεων έξαπέστειλε, νέον μεν η1ν 

10 ήλικίαν, φρονήσει δε καl διανοίας σταθηρότητι γεραρον καi 
προς μάχας καi πολέμους έδρα!ον καi άπερικτύπητον / καi τfj c 231v 

προς τον βασιλεύοντα πίστει θανατηφόρους πληγιΧς μη δει
λιωντα καi ταπεινούμενον. 'Ός τας δυνάμεις άνειληφώς κατα 
του Βρυεννίου μετ α παρασκευης καi βουλης της δεδομένης αύτψ 

15 παριΧ του βασιλέως έβάδιζε. Καi προς τόπον Καλαβρύην έπονο
μαζόμενον διαναπαύων τον στρατον εμαθε παρα των σκοπων 
ώς ό Βρυέννιος έγγίζει πανσrραηζi, τfjς Μεσήνης άπαναστάς. 'Ο 
δε Τούρκους έξαποστείλας νυκτος έπιφανfjναι προς ή μέραν τοiς 
έναντίοις έκέλευσε καi φόβον ένσείσαι τούτοις καi ταραγμον έκ 

20 της σκοπιάς φαντάζοντας πόλεμον καi οϋτω κατασεiσαι μεν τιΧς 
των άντιθέτων ψυχάς, ταραχi]ν δε τψ στρατοπέδι.y έμποιfjσαι 
τούτου άνυπόπτως ετι βαδίζοντι, καi οuτως ύποστρέψαι καi μη 
προς χεiρας τούτοις έλθει ν 1 ει ην ας δε εuροιεν άποσπάδας, τού
τοις ώς ό καιρος διδοi χρήσασθαι. Τούτου δε γενομένου οί μεν 

25 τοu Βρυεννίου στραηωται ταράχου πλησθέντες τιΧς ψυχιΧς κατε
σπάσθησαν, οί δε Τοuρκοι πολλούς άποσπάδας καταβαλόντες 
κάν τούτιy τψ Ε'ργι.y τοuς Βρυεννίτας καταμοχλεύσαντες, ύπέ
στρεψαν είς τον \'διον στρατηγον τον πόλεμον έγγίζειν αύτψ κα
ταγγέλλοντες. Ό δε διαταξάμενος τα προσήκοντα καi πάντας 

30 παραγγελίαις στρατηγικαίς 1/ κατασφαλισάμενος καi τον τόπον 
του πολέμου τόπον ζωfjς η τάφου γενέσθαι τούτοις βεβαιότερον 
παρεγγυησάμενος καi παρα των στρατιωτων λαβών τα πιστό: 

2 ελκονn tacite Bekker: ελκοvτ C an ίfλκοντα? 15 Καλαβρύην scripsi (cf. Skyl. Cont.l80, 14 
et Bryennius 266, η. 3): Γαλαβρύην C 24 διδοί C: διδοίη coni. Polemis 28 στρατηγον scripsi: 
στρατον c 

[Β. 290/291] ΙΣΤΟΡΙΑ 

καi aγειν αύτοuς κατα του τυράννου μετα προθυμίας άκηκοώς, 

συντεταγμένην Ε'χων τi]ν στρατιό:ν έπορεύετο. Φανέντων δε των 

σημείων άμφοίν καi το ένυάλιον άλαλαξάντων έκατέρων, πόλε

μος συνέστη καρτερος καi έπίδοξος. Οί μεν γαρ του βασιλέως 

5 θράσει καi προθυμί~ το πλfjθος των έναντίων περιεφρόνουν καi 

έν δευτέρι.y έτίθεντο, οί δε περi τον Βρυέννιον πολυπλασίους οντες 

έφιλονείκουν άνθίστασθαι. Καi δια τοuτο γέγονε φόνος έξ άμφο

τέρων πολuς καi φόβος οϋτι μικρός. Ώς δε του καιρου προϊόν

τος έξαίσιόν τι χρfiμα έδόκουν οί του βασιλέως στρατιωται καl 

10 λοχαγοi τοίς δόρασιν έμπίπτοντες των έναντίων καi ηχς φάλαγ

γας αύτων διακόπτοντες, Υ]ρξαντο πάσχει ν έκείνοι τας ψυχας καi 

κατα μικρον ύπορρείν, έξαιρέτως δε το προσον αύτψ σκυθικόν· 

εiχε γcφ συμμαχοuν Πατζινάκων πλfiθος πολύ. Οϊ καi όπισθόρμη
τοι γεγονότες τας σκηνας των Μακεδόνων έσκύλευσαν καi διήρ-

15 πασαν. Ώς δ' έώρα ό Βρυέννιος των ταγμάτων αύτου η1ν ήτταν 
καi το τεθορυβημένον καi σφαλερόν, τοuς κρατίστους aρας των 

λόχων καi τα των ταγμάτων αuτψ παρεπόμενα αuτος δι' έαυτοu 

τον ύπερ παντος άγωνα κροτήσειν wρμησεν. Ό δΕ: του βασιλικοu 

στρατοπέδου η1ν ήγεμονίαν έπέχων, συντεταγμένας Ε'χων δυνά-
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20 μεις, 11 τi]ν τούτου προσβολi]ν ίσχυρως I άπεκρούσατο. Καi συ- C 232r 

στάντος πολέμου, φιλοτιμουμένων άμφοτέρων περi της νίκης, 

καταπληκτική τις συντονία καi μάχη γέγονεν. Ώς δ' οί του βασι-

λέως στρατιωται το καρτερον καi άνένδοτον τfjς άνδρίας είσέ

φερον καi πληγων καi θανάτου άλογοuντες έδείκνυντο καi 

25 βαλλόμενοι μάλλον πλέον κατα του πολεμήτορος ήγριαίνοντο 

καi πλείους των του Βρυεννίου άνnρουν καi κατηκόντιζον, σύν

θημα δοuς τοίς τον λόχον Ε'χουσι Τούρκοις ό Κομνηνός, οϋς είς 

καιρον άπεκρύψατο χρείας, παραβοηθfjσαι τοίς οίκείοις προσέτα

ξεν· οϊ καi παρ' έλπίδα φανέντες έπi του λόφου καi τοίς έναν-

30 τίοις έπιχυθέντες καi τοίς τοξεύμασι βάλλοντες έκ μέρους του 

3 καi το ένυάλιον άλαλαξάντων: ν. supra p.l7,8/9 29παρ' έλπίδα φανέντες: cf. Aesch., 
Agam. 899: καi yfjv φανείσαν ναυτίλοις παρ' έλπίδα 

20 άπεκρούσατο tacite Bekker: άπεκρούσαντο C 25 ήγριαίνοντο tacite Bekker: ήκριαί

νοντο C 
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τον λόφον έγκάρσιον εχοντος, τροπην αύτών μετα τών συμπολε
μούντων 'Ρωμαίων εiργάσαντο. Καi τηνικαύτα έάλω μεν ό 
Βρυέννιος ζών, οί δε περi αύτον διασκεδασθέντες ήγεμόνος 
κακού κακίστας εδρον τας άνηχάριτας επεσον γαρ καi συχνοί, 

5 έάλωσαν δε ούχ f]πονες, καi μαλλον οί τών aλλων προέχοντες. 
Ό δε Βρυέννιος αiχμάλωτος άχθεiς τιj) παρα βασιλέως εiληφόη 
την τοu πολέμου έξουσίαν πολλα τής δυσβουλίας καi τής άνοίας 
κατεγνώσθη, δη το μέτρον αύτού κατα τας πράξεις fιγνόησε. Τα
χέως δε τψ βασιλεί τούτον πέμψας καi τα τής νίκης εύαγγέλια 

10 δια γραφής συνεξέπεμψεν. Ό δε βασιλεuς άσμένως την άγγελίαν 
δεξάμενος καi τfϊ παναχράντψ δεσποίνn καi Θεοτόκψ τας προσ
ηκούσας άπονείμας εύχαριστηρίας δια rαχέων έκπέμπει δημί

ους 11 rouς όφθαλμοuς τοu Βρυεννίου έκκόψοντας, έν ψπερ τόπψ 
τουτψi συναντήσουσιν· fiδει γαρ άσύμφορον είναι τον βασι-

15 λειώντα τούτον τοuς όφθαλμοuς εχειν ώς μη δυνάμενον άληθώς 

έν ίδιώτου σχήμαη ήρεμείν, άλλα πράγματα προξενείν καi πολ
λοuς δι' αύτον κατηγορίαις θανασίμοις μη άνασχόμενος ύπο
βάλλεσθαι, τής τών πολλών σωτηρίας καi τής αύτού ήρεμίας καi 
άναπαύσεως rouς όφθαλμοuς αύτοu άντηλλάξατσ. Καi δείξουσιν 

20 άληθή τον λόγον τα μετα ταuτα γεγονότα παρα τοσ βασιλέως εiς 
τούτον εύεργετήματα. Τέως δε παραστας είς την ύστεραίαν τιj) 
βασιλει ό Βρυέννιος, rouς όφθαλμοuς εχων διαβρόχους τψ 
αΥμαη, όπότε καi αύτος ό ταuτα συγγράφων χαριστήριον λόγον 
άνέγνων τιj) βασιλεί, ούκ άδίκως ούδ' άνευλόγως παρ' αύτού 

25 ώνειδίσθη. 'Έφη γαρ προς αύτόν, «ώ δυσμείλικτε καi δυστυχέ
στατε aνθρωπε, τί τούτο έποίησας καi άντi τής είρήνης καi τής 
δεδομένης σοι παρ' ήμών εύτυχίας, ης ούκ ής aξιος, την μάχην 
fισπάσω καi άφειδώς έσχες προς τας σφαγας τών Χριστιανών; 
'Ή ούκ fiδεις θνητος aνθρωπος wν, λόγους άπαιτηθησόμενος τής 

12 mens. Apr./Mai. a. 1078 secundum Ρ. Gautier 

6 εiληφότι tacite Bekker: εiληφότες C 8 κατa τaς πράξεις scripsi: καi τaς πράξεις C 

περi τaς πράξεις scripsit Martin 12 ταχέων tacite Bekker: ταχέ C 13 έκκόψοντας scripsit 
Bekker: έκκόψαντας C 

[Β. 292/293) ΙΣΤΟΡΙΑ 

τών πεσόντων σφαγής; Έμοi μεν γαρ το κράτος θεόθεν έπεψη

φίσθη καi τfl θείι;χ ψήφψ πάντες οί τής βασιλευούσης άκολου

θήσαντες άναιμωτi καi χωρiς κινδύνων βασιλικώς έν εύθυμίαις 
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καi χάρισιν είς τα βασίλεια ύπεδέξαντο, προϋπαντήσαντες Ι μετα c 232v 

5 τού στόλου παντος καi τοσούτον θαλάσσης άνακομίσαντες 11 

πλοuν. Καi το βασίλειον διάδημα έκ θείας χάριτος έπεβραβεύθη 

μοι καi ή rou Θεού κρίσις f]δη τον ελεγχον καi το άποτέλεσμα 
τής άποφάσεως δέδωκε. Σu δε προσεχης τfl βασιλευούσn τυγχά

νων καi δια του ίδίου αύταδέλφου δυνάμεις στρατιωτικας έπι-

10 στήσας αύτft καi πολλα θυραυλήσας ού μόνον άνάξιος έκρίθης 

rou πράγματος, άλλCι καi ϋβρεσιν ήτιμάσθης πολλαις καi παροι
νίαις έβλήθης καi καηχ τούτο ούκ έδει σε μετα την έμην άναγό

ρευσιν τα κρίματα τοu Θεού καταιδεσθήναι καi συμβαλείν καi 

διανοήσασθαι τα συμβεβηκότα, δη ύπερ άνθρωπίνην εiσiν iσχύν; 

15 ΆλΛ έλύπησας καi κατα τών δεδογμένων αύτψ τιj) Θεψ καi κατ' 

έμοu τοu παρ' έκείνου προβεβλημένου καi πάσης όμοσ τής βασι

λευούσης καi δπλα έτόλμησας &ραι καi aνθρωπίνων σαρκών 
aπογεύσασθαι διεσκέψω καi θεομάχος έν τοσούτψ γενέσθαι καi 

τής ίερας συνόδου καi τής συγκλήτου πολέμιος καi πάντων τών 

20 πειθαρχησάντων τοις θείοις νόμοις καi κρίμασιν. 'Ώ τfjς άνοίας 

τfjς σfjς, δη μηδε το πρόχειρον τούτο συνήκας καi κατενόησας, 

ώς το ~δόμενον στοιχειον, το Ν, άπλοuν μόνον καi ού διπλούν 

τοις ταuτα καrασκοποuσιν εύρίσκετο». Καi πολλα ετερα δημη

γορήσας εύφυώς ό κρατών καi καταγνοuς τούτου μακραν την 

25 εύήθειαν άπέλυσεν αύτον είς τον καταγέλαστον θρίαμβον μετα 

τών πρώτων τής συμμορίας αύτών. 

'Έτερον δε ούδένα τών aλλων δι' αΥματος fινέσχετο τι

μωρήσαι ό βασιλεύς, άλλα καi μαλλον ίσόθεον πραγμα πεποί-

13 τa κρίματα τού Θεού: ν. supra p. 15,27 17/18 καi aνθρωπίνων σαρκών aπογεύσασθαι: 
ν. supra p. 219,17/18 27 δι' αϊ'ματος ήνέσχετο τιμωρfjσαι: ν. supra p. 60,13/14 

10 θuραuλήσας tacite Bekker: θuραuλίσας C 19 τijς ίερiiς συνόδου καi τfjς συγκλήτου 
scripsit Martin: τfjς ίερiiς συγκλήτου καi τfjς συνόδου C 
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ηκε, 11 πάντας τοuς συναποστατήσαντας τQ Βρυεννίιy, στένοντάς 
τε καi τρέμοντας τοuς περi έπιβούλων νόμους καi ηΊν τών ήμαρ

τη μένων δεινην έπεξέλευσιν, συμπαθείας καθολικfjς άξιώσας 

καi ηχς ούσίας αύτοις δι' aφατον εύσπλαγχνίαν άποκεκληρω-

5 κώς, πλην τριών η τεσσάρων, οiς το τοις οίκείοις έμφιλοχωρειν 
ούκ άκίνδυνον ijν. 'Αλλ.a καi τούτοις άντιπαροχαις έτέρων ίσοτά
λαντον την φιλοτιμίαν είργάσατο. Ού μόνον δ' έν τούτοις το φι

λότιμον ταις βασιλικαις εuσπλαγχνίαις έστήσατο, άλλa καi 

τιμαις παντοδαπαις αύτον κατεκόσμησεν, ένίους δε καi χαρίσμα-

10 σιν, ώς πάντας έκπληξιν κατασχειν τQ άνεξιχνιάστιy τfjς αύτοu 

άγαθότητος. 

Οϋτω μεν οδν θύοντος τοϋ βασιλέως τa χαριστήρια καi τQ 
Θεψ ηΊν εύαρέστησιν διa τfjς ύπερβαλλούσης εύποιίας εiσφέ

ροντος, ούκ fiνεγκεν ό τοις άγαθοις βασκαίνων δαίμων την το-

15 σαύτην τών aνθρώπων εuδαιμονίαν· καi τον πλοuτον τfjς 

άγαθότητος διαταράξαι κατa το είθισμένον αύτQ μελετήσας άνί

στησι τοις την φuλακηv έχουσι τού παλατίου θυμοφθόροις 

άνδράσι καi έθνικοίς κακίστην όρμην καi τόλμαν μιαιφόνον καi 

άγριότητος γέμουσαν. Περi δείλην γaρ όψίαν άσπίσι καi δπλοις, 

20 κατa το άρχfjθεν επικρατούν, την παράστασιν ένώπιον τού κρα

τουντος καi τfjς τάξεως άποπληροϋντες το συνεχες όρμft μεγάλη 

καi φονικft καi θυμQ 11 ζέοντι κατ' αύτού τοϋ βασιλέως έξώρμη-
σαν προκύπτοντος έπ' αuτοuς εν ύπερφιy Ι τι νι τών βασιλικών c 233r 

διαδρόμων ύπαίθριy. Καi οί μεν τόξοις χρησάμενοι βέλη κατa 

25 τούτου άφfjκαν, οί δ' aλλοι ταις άναγούσαις είς αuτον έπερεισά

μενοι κλίμαξιν ώθισμQ μεγάλιy την κατ' αuτου ξιφήρεις έβιάζον

το aνοδον. Τότε δη καί τις τών πλησίον αύτου ίσταμένων 

ύπογραφέων ηΊν του βέλους άκμην ηρπασε κατa του τραχήλου 

καi το ζfjν αuτίκα περιωδύνως άπέρρηξεν. Ό δε βασιλεuς άπα-

14 ό τοίς άγαθοίς βασκαίνων δαίμων: ν. supra p. 18,5 22 θυμψ ζέοντι: ν. supra p. 17,16 

4 post εuσπλαγχνίαν Martin add. OUK 7 είργάσατο coni. Polemis: είργάσαντο c 20 
έπικρατοuντες scήpsit Martin 

[Β. 295/296] ΙΣΤΟΡΙΑ 

ράσκευος ων διa το τfjς έπιβουλfjς άπρόοπτον καi άνέλπιστον, 

ούκ εiχε μΕν καρτερaν σuμμαχίαν είς την αύτών άποσόβησιν, συν
ήθης δε ταις όπλομαχίαις τυγχάνων καi ταις κατa πόλεμον άντι

παρατάξεσιν ούκ έθροήθη καi δρασμον έβοuλεύσατο, δ πάντως 

5 πεποίηκεν αν ετερος έν μέσιy βελών καθεστώς, άλΧ άναλαβών 

έαυτον σuν ολίγοις τοις έκείσε περιτρέχουσιν έν κόσμιy καi τάξει 
καi άτρέπτιy φρονήματι έρρωμένως ήμύνατο· καi τοuς άπαν

θρώπους βαρβάρους, θυμψ ζέοντας άδίκψ καi βεβακχευμένους 

τft μέθη, περi δείλην γaρ iiν όψίαν οτε τούτοις άφήρητο το φρο-
10 νειν διa την aγαν οίνοφλυγίαν καi τf]ν τού άκράτου μετάληψιν, 

ακρατώς γaρ τούτου μεταλαμβάνουσιν, τών κλιμάκων aπεώ

σατο καi aνυποίστιy φορi;Χ κατa γfjς έπi τραχήλου καi κεφαλfjς 

κατηκόντισεν. Οί δε καi αύθις aπηναισχύντουν καi φιλονει
κούντες ijσαν πραξαί τι θεοβλαβείας έργον έξάγιστον. Ώς δε κατa 

15 μικρον έπισυνηθροίζοντο οί τQ βασιλει την φρουρaν άποπλη

ροϋντες 'Ρωμαιοι, σuνέστη μεν πόλεμος έπi χρόνον τινά, την 11 

Υ]πω δε οί βάρβαροι κληρωσάμενοι τών οίκείων έπάλξεων ώς 

φρουρίου τινος άντείχοντο, άπονενέμηται γaρ αύτοίς aκρα τις 

έv τQ παλατίιy μετέωρος εiς κατοίκησιν, εως aπειρηκότες τft βα-

20 σιλέως δυνάμει καi δεξιi;Χ τaς έαυτών κακίας έξέληξαν, καi συγ

γνώμην αίτήσαντες εόρον έπικαμπτομένην αύτοίς τf]ν του 
βασιλέως εύμένειαν. 

Οuτως οuν καi ταύτην τf]ν έπιβοuλf]ν θεοτεύκτιy εύψuχί~ κα

ταγωνισάμενος παντi μεν πλήθει τών σωματοφυλακούντων 

25 βαρβάρων τιμωρίαν ούκ έπεστήριζε, δεομένους δε μiΧλλον καi 

τaς οψεις είς γfjν έπερείδοντας κατψκτείρησε συμπαθείας τε έπη

ξίωσε καi ύποθήκαις χρησταίς φρονειν παρεσκεύασεν ώς ούκ αν 

αύτον ζητουσαι περιτρέψαι δυνηθειεν πολλαi μυριάδες άνδρών, 
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8 θυμψ ζέοντας: ν. supra p. 17,16 12/13 κατa yfjς έπi τραχήλου καi κεφαλfjς κατηκόντι
σεν: cf. Hom., Il. 5,585/586: αuτaρ ο γ'. .. έκπεσε δίφρου/κύμβαχος έπi βρεχμόν τε καi ώμους 

7 άτρέπτy.> C: άτρέστy.> tacite Bekker 11 άπεώσατο scripsit Bekker: άπεσώσατο C 19 
βασιλέως scripsi: βασι C βασιλικfj tacite Bekker 20 έξέληξαν tacite Bekker: έξέλειξαν C 
23 καταγωνισάμενος tacite Bekker: καταγωνισάμενοι C 24 σωματοφυλακούντων scripsi: 
σωματοφυλακτούντων C 
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έκ Θεου λαβόντα η1ν ήγεμονίαν. Τινaς δε τούτων, οσοι προς η1ν 

του βελτίονος μεταβολην aπεγνωσμένοι iΊσαν iδε'iν καl τfj κρί
σει καl αναζητήσει του βασιλέως καl τα'iς προσηκούσαις aπει

λα'iς καl παρ' αύτων των όμοφύλων i]λέγχθησαν, φρουρούς 

5 τινων έρυμάτων ώς aποβλήτους aπέστειλε τοιαύτη φιλοτίμψ 

φυγfj ζημιώσας τοuς &φρονας. 

Ού πολu το έν μέσψ καi ΜιχαJ1λ μοναχος ό ύπέρημος, ό έπl 

των πολιηκων πραγμάτων προστάς, το γένος Ε'λκων έκ Νικομη

δείας, η1ν ζω ην έξεμέτρησε, δυσάρεστος &νθρωπος καi uψαύχην 

10 καi μη πάνυ τι ξυντιθέμενος τα'iς του /1 βασιλέως φιλοτίμοις 

εuποιίαις, τον σφαγέvτα ύπογραφέα προοίμιον έσχηκwς της 

αύτοv τελευτfjς. Tfjς γcφ έκείvου ύπηρεσίας έτύγχανε καl. διa 

τούτο δήπου λόγος έκράτησεν ώς έκ μέσου I τούτον πεποίηκεν ό C 233ν 

Θεος οία τaς βασιλικaς δωρεaς καi εύεργεσίας διακωλύοντα. 
15 Έν οσψ δε ταύτα έπράπετο καi γαλήνη τις σταθηρa έκ των 

τυράννων ύπεσημαίνετο, ετερόν η σκωλον η ζιζάνιον δια

φθε'iραι τον σίτον φιλονεικούν έκτης Έπιδάμνου πόλεως aνε

φύη καi διετάννυτο. Ό γaρ έκε'iσε ύπο του προβεβασιλευκότος 

aποσταλεlς δούξ, ό πρωτοπρόεδρος Βασιλάκης, μετa το φθάσαι 

20 παρελθε'iν τον Βρυέννιον καi aπελθείν εiς Άδριανούπολιν, κα

ταλαβwν το Δυρράχιον στρατιaν έκ πασων των έπικειμένων 

έκε'iσε χωρων συνελέγετο καi Φράγγους μεταπεμψάμενος έξ 

'Ιταλίας φιλοτίμοις δεξιώσεσι τfjς έαυτου μερίδος καi συμμορίας 

έτίθετο δεξιως. 'Ήθροιζε γaρ χρυσίον έκ πάσης αίτίας καi τρό-

25 που παρa των πειθομένων καi καταδυναστευομένων αύτψ καl 

κατάλογον θέμενος πρόφασιν έποιεϊτο της τοιαύτης όπλίσεως 

η1ν κατa τού Βρυεννίου ώς aποστάτου έπίθεσιν. Έπaν δ' Έγνω 

πολύ τι στρατόπεδον συναγηοχwς καi aξιόμαχον δύναμιν, εiχε 
γaρ καl 'Ρωμαίων πολλων στρατιωτικόν, Βουλγάρων τε καi 

7 Μιχαfιλ μοναχος ό ύπέρτιμος: i.e. Michael Psellus 

18/19 mens. Ν ον. a. 1077 secundum Ρ. Gautier 

16/17 έτερόν τι σκwλον f\ ζιζάνιον ... φιλονεικούν: cf. Mat. 13,25: ilλθεν αuτού ό έχθρος 
και έσπειρε ζιζάνια άνa μέσον τού σίτου 

1 τινaς scripsit Bekker: τινές C 4 ήλέγχθησαν tacite Bekker: ήλέχθησαν C 

[Β. 297/298/299] ΙΣΤΟΡΙΑ 

Άρβανιτων καl οίκείους ύπασπιστaς ούκ όλίγους, &ρας έκε'iθεν 
προς την Θεσσαλονίκην i]πείγετο. 'Ήδη δε καl αύτου ταύτην κα
ταλαμβάνοντος, jj φήμη προσήγγισε τούτψ οπως ό Βοτανειάτης 
παρa πάσης της συγκλήτου βουλης καi τής συνόδου καl των δη-

5 μοτικων καl παρa πάντων όμου αίρεθεiς βασιλεuς αύτοκράτωρ 
άνηγορεύθη καi οπως μάχn κρατερ~ νενικηκwς τον Βρυέννιον 
των όφθαλμων aπεστέρησεν, δπλα κεκινηκότα καi κατ' αύτού 
άντάραντα καi τa δευτερε'iα μη άνασχόμενον σχε'iν. Ό δε διατα
ραχθεiς προς την φήμην καi την καινοτομίαν του πράγματος 

10 γράμματα μεν έξέπεμψε τ ψ βασιλει τους τής δουλώσεως θεσμοuς 
ύπεμφαίνοντα, επραττε δ' έν τψ λεληθότι τa της aνταρσίας έπί
δηλα. τότε γaρ πλfjθος τού καταλόγου συνηθροισμένον εiχε μεθ' 
έαυτού καi τοuς Πατζινάκους εic; συμμαχίαν i]ρέθιζε διa μηνυ
μάτων καi δι' aντιγράφων. Κελευσθεiς <δ') εiσελθεϊν aπονοί~ 

15 την προς τον κρατουντα είσέλευσιν μετεώριζεν. Ώς δ' ό βασιλεuς 
f_γνω την τούτου προαίρεσιν, μη θέλων αύη1ν παραδειγματίσαι 
η στηλιτεuσαι της aνταρσίας το βλάσφημον, aπέστειλέ ηνα των 
έγγυτάτων αύτQ μετa και χρuσοβούλλοu γραφfjς, πάντων των 
φθασάντων κακων άμνηστίαν έπαγγελλόμενος καl νωβελλισί-

20 μου βραβεύων αύτψ τιμην καl πολλων έτέρων άξιωμάτων καi 
ύπεροχων ούκ έλαχίστων δαψίλειαν κατεμπεδούμενος τfj 
γραφfj. Ό δε τaς έν χερσlν εύεργεσίας περιφρονων aνηνύτοις 
καi άδήλοιc; έαυτον περιέσαινε καi διa τούτο ϋστερον άνόνητα 
μετεκλαύσατο. Μηδε γaρ δεξάμενος τfιν τότε τού βασιλέως προσ-
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25 πάθειαν, μη δε τψ του Βρυεννίου παραδείγματι βελτίων jj έαυτου 
γεγονώς, τον χρόνον δια κενής παραγκωνίζεσθαι flθελε καi άπά-
ταις ούκ εuφροσι τfιν έαυτου σωτηρίαν καταπρο·tεσθαι. 'Όθεν καi 
μισήσας ό βασιλεuς η1ν αύτου κακοήθειαν τQ των έσπερίων 
ταγμάτων &ρχοντι, τψ νωβελλισίμψ δηjλαδη Άλεξίψ καi δομε- C 234r 

30 στίκψ της Δύσεως, δν δη τηνικαuτα καi τQ πανσεβάστψ του σε-

18 aestate a. 1078 secundum Fr. Dδlger (Regesten 1037) 

7 κεκινηκότα scripsit Bekker: κεκινηκό~ C 8 άντάραντα scripsit Bekker: άντάραν~ C 

14 post άντιγράφων Martin add. καi (δ') addidi 29 δομεστίκψ C (ν. supra p. 222,8 et 

Bryennius 259, 17 /18): δοuκi tacite Bekker 
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βαστου τετίμηκεν άξιώματι, τον κατα τούτου έπέτρεψε πόλεμον. 
'Ός τaς δυνάμεις άνειληφώς εύθu τfjς Θεσσαλονίκης τεταγμέ
νως έφέρετο καl φρουρaν έν τ<) Περιθεωρίφ του Βασιλάκη κα
ταλαβών πολέμφ ταύτην άνήρπασεν· ού γaρ χείρας έδίδουν καl 

5 τοίς θελήμασι του κρατουντος ύποκύπτειν ήβούλοντο. Οϋς καl 
δεσμώτας πέμψας τ<) βασιλεί προοίμιον άγαθον τfjς του άποστά
του καταστροφής έποιήσατο. Προβιβάζων δε η1ν στρατιaν κα
θεξfjς μέχρι τfjς Θεσσαλονίκης άπαθi]ς πα'ρελήλυθεν. "Εκ τινος 
δε διαστήματος τον χάρακα θείς, άντιπέραν του ποταμου του λε-

10 γομένου Βαρδαρίου, καθώς ό βασιλεuς αύτον δια γραμμάτων έδί
δαξε, διανυκτερεύσειν έκείσε καl διαναπαυσαι τον στρατον 
διεσκόπησεν. Ό δε Βασιλάκης νυκτίλοχος γενέσθαι διασκεψάμε
νος καl κατa κράτος τοuς άντιτεταγμένους έλείν τ<) άπροσδο
κήτφ τfjς έν σκότει έπιφοιτήσεως σκότος μaλλον έαυτ<) 

15 διηνεκες έπροοιμιάσατο. Διαγνωσθείσης γaρ τfjς ένέδρας αύτου 
προεφυλάξαντο μεν οί τfjς βασιλικfjς μοίρας στρατιωται η1ν του 
ήγεμόνος παραγγελίαν τε καl έγρήγορσιν παραθαρρύνουσαν εχον
τες. 'Αποτυχών δε τfjς έπιβουλfjς ό άντάρτης /1 πολέμφ χαλεπ<) 
περιέπεσε· καl κατa κράτος ήπηθεiς καl των iδίων πλείστους 

20 οσους άποβαλών καi μαλλον των Φράγγων, καi αύτος κατa πρόσ
ωπον τ<) δομεστίκψ άντιταχθεiς καi παρ' αύτου καταπονηθεiς 
εiς η1ν τfjς Θεσσαλονίκης άκρόπολιν διαπέφευγεν οίόμενος τ<) 
τού φρουρίου περιτειχίσματι κέρδος τι έαυτ<) περιποιήσασθαι καi 
άνάκτησιν. Ό δε σεβαστος μη δεν ολως μελλήσας τi]ν aλωσιν του 

25 φρουρίου τοις άμφ' αύτον προετρέψατο. Οίδε προσβολaς ένερ
γεις ποιησάμενοι καi τοuς ifνδον Θεσσαλονίκης συμφρονήσαντας 
ifχοντες ταχu τούτου περιεγένοντο καi τfjς άκροπόλεως έκυρί
ευσαν. Καl κατασχεθεiς οότος καi σιδηροδέσμιος γεγονώς καl τ<) 
των τυράννων νόμψ κατάκριτος άπεστάλη τ<) βασιλει διa των 

30 δημοσίων !ππων φερόμενος. Tfjς δ' άγγελίας ταύτης προκατα-

10 aestate a. 1078 secundum Fr. Dδlger (Regesten 1038) 

15 αύτοu scripsi: αύτq>(?) C 21 δομεστίκψ C (ν. supra p. 229,29 et Skyl. Cont.183,16/17): 
δοuκi tacite Bekker 24 μελλήσας (cf. Skyl. Cont. 183,19) tacite Bekker: μελήσας c 

[Β. 300/301) 

λαβούσης τaς βασιλικaς άκοάς, πρόσταγμα γέγονε τaς κόρας 

έκκεντηθfjναι των άποστατικων όφθαλμων. Καi τούτου γενο

μένου καθ' flν συνήντητο πάροδον, fiχθη δι' άμάξης έλεεινος 

φόρτος καi δυστυχες καταγώγιον. Αί δε του βασιλέως προς το 

5 θειον εύχαριστίαι καi προς τοuς ύπηκόους εύεργεσίαι καl πανη

μέριοι φιλοτιμίαι το άνένδοτον εiχον άεi καl ώς διa πρανους διε
χέοντο. 

Έν ψ δε τa στρατεύματα έν Θεσσαλονίκη διεκαρτέρουν, Σκύ
θαι τfjς έρημίας τούτων ώς έρμαίου δραξάμενοι τfj Άδριανου-

10 πόλει προσήγγισαν καi τοίς έκτος τού τείχους οiκήμασιν 

έπιρράξαντες, παραβοηθούντων αuτοίς καl άπο του μαχιμωτά

του 11 ifθνους των Κομάνων πολλων, πύρ ταύταις ένfjκαν καl πυ
ριφλέκτους πολλaς άπέδειξαν όργιζόμενοι τψ Βρυεννίψ δη 

πρέσβεις αύτων έπl τούτου παρa των Άδριανουπολιτων άνnρέ-
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15 θησαν. του δε Ι στρατου σπουδαίως καταλαμβάνοντος, δρασμον c 234v 
οί βάρβαροι ifθεντο καl οuκέτι τοις pωμαϊκοις όρίοις έπελθειν 

παρετόλμησαν. 

Έν δε τ<) ifτει τούτφ δουλικi]ν ώμολόγησε πίστιν τ<) βασιλει 

ό κουροπαλάτης Φιλάρετος ό Βραχάμιος. οδτος γaρ έν τόποις δυσ-
20 βάτοις καl όρεινο1ς καl των τουρκικων παρόδων άπψκισμένοις 

τaς οiκήσεις ποιούμενος, τείχεσι πλείστοις τοuς στενωποuς πε

ριέλαβε· καl κατοχυρώσας τaς διεκβάσεις άνάλωτον τοίς έκεtσε 

χώραν άπο των έναντίων είργάσατο καl πλfjθος 'Αρμενίων καl 

ξυγκλύδων άνδρων συλλεξάμενος δύναμιν έαυτψ περιμάχητον 

25 άπειργάσατο καi τ<) προβεβασιλευκότι άκαταδούλωτος ijν καl 
κατ' έξουσίαν τa έαυτου προμηθούμενος καl πόλεις βασιλικaς 

είς έαυτον οίκειούμενος καl είς μfjκος έξαίρων τi]ν ίδίαν κατά-

1 aestate a.1078 secundum Fr. Dδlger (Regesten 1039) 8-10 mens.jun. νeljul. a.1078 

secundum Ρ. Gautier 18/19 a. 1078 

24 ξuγκλύδων aνδρών: cf. Thuc. 7,5: καi ξuγκλύδων aνθρώπων 

19 Βραχάμιος (cf. Skyl. Cont. 184,7) coni. Polemis: βαχάμιος C 
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κτησιν. Καi τότε μεν οϋτως τοi3 δε Βοτανειάτου η1ν αύτοκρά
τορα περιεζωσμένου άρχi]ν δοuλος αύτεπάγγελτος γέγονε καi 
ύπηρέτης έν πάσι πειθήνιος και παν το προσταττόμενον έπι
μελως έργαζόμενος καi λόγους διa γραφfjς δέδωκε τfjς προτέρας 

5 σκληρότητας, οτι γλίσχρως καi ού βασιλικώς τa κατ' αύτόν τε 
καi τοvς aλλους ό προβεβασιλευκwς μετεχειρίζετο πράγματα 
ταΤς ύποθημοσύναις τοu λογοθέτου καταδουλούμενος./1 

Το Ο χρόνου δε προϊόντος, έπεi και κατa το Ο λεγομένου Λέκα 
τοί3 τοuς Πατζινάκους ένσείοντος, 'ΡωμαΤος γaρ wν έξ έπιγαμ-

10 βρείας αύτοΤς ηύτομόλησε, και κατα τοί3 τi]ν έν Μεσημβρίςι δια
κυκωντος Δοβρομηροί3 yfjν στραωχν έπαφεΤναι ό βασιλεuς 
έ'μελλε, δείσαντες οi5τοι το το Ο βασιλέως εuσθενες καl άπρόσμα
χον καl η1ν έκ Θεοί3 δεδομένην iσχuν αuτψ καi τοΙς τών aλλων 
σωφρονισθένrες κακοΤς, και προ τfjς πείρας τψ δουλικψ ζυγψ 

15 τοuς αuχένας ύπέκλιναν και προσfjλθον ίκέται τi]ν σωτηρίαν 
έαυτών έξαιτούμενοι. ΆλΧ ό βασιλεuς ou μόνον αuτοΤς το 
αiτηθεν έχαρίσατο, aλλα καl aξιώμασι-περιλάμπροις και δωρεαΤς 
oun μεμπταΤς φιλοτιμησάμενος εuχαρίστους καθάπαξ πεποίηκε 
καi πίστιν αuτοΤς καi δούλωσιν aθόλωτον έγκαrέσπειρεν. 

20 Οί δε περι τον 'Ίστρον Σκύθαι και αuτοι τfj φήμn τfjς τοί3 βα-
σιλέως εuγενείας και aνδρίας και τfjς συστρεφομένης έπ' 
αμφότερα δεξιάς, δωρημαηκfjς τε uπερ των οίκετών και δορυ
βρέμονος κατa τών aντιθέτων έχθρών, εiς διανοίας συνελθόντες 
εuσχήμονας πρέσβεις άπέστειλαν είς αvτον τα πιστa καi οi5τοι 

25 της έαυτων ύπακοfjς παρεχόμενοι. και τf]ν πληροφορίαν είσάγον
τες οί πρέσβεις καί ην ας άποστάτας πρέσβεις συνδυάσαι τοΙς Πα
τζινάκοις έπι του προβεβασιλευκότος διαγνωσθέντας ένώπιον 
αuτοί3 δεινώς κατnκίσαντο, το σχίσμα πάντως παραδεικνύοντες 
και τi]ν άπ' έκείνου προφανεστάτην 11 άπόστασιν. 'Έκτοτε τοίνυν 

10/11 a. 1078 24 a. 1078 

1 αύτοκράτορα scripsit Bekker: αύτοκράτ C 14 προ τfjς πείρας (cf. skyl. Cont. 184,17) 
prop. Bekker: προ C προ τfjς άνταρσίας scripsit Martin 26 άποστάτας πρέσβεις C: πρέσβεις 
seclusit Bekker 27 διαγνωσθέντας scripsit Bekker: διαγνωσθέντος C 29 έκείνου C: 
έκείνων scripsit Martin 

[Β. 303/304) ΙΣΤΟΡΙΑ 

οuκέτι προς έπιδρομας και άρπαγας χωρfjσαι καί τι τών pω

μαϊκών παραβλάψαι χωρίων έτόλμησαν. 

ΆλΧ ο με μικρού διέλαθεν aν, τούτο τψ λόγ~.J? προσθήσω. 

'Άριστος wν ό βασιλεύς, ε1περ τις ετερος, τύχας άνορθώσαι και 
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5 παρηγορίαν έμποιfjσαι τψ I δυστυχήματι και άδοξήσαντας άνθρώ- c 235Γ 
πους είς εuδοξίαν συμφέρουσαν και πρόσφορον τfi καταστάσει 

τούτων άνενεγκεΤν, οuδε τον καθαιρεθέντα και άποκηρυχθέντα 

βασιλέα Μιχαi]λ εiς άλαμπfj τύχην και ζοφερaν καταλέλοιπεν, 

άλλΟ: τψ άρχιποίμενι Κωνσταντινουπόλεως συμβούλ<.ι? χρησά-

10 μενος άνάγει τούτον ώς προγενόμενον μοναχον είς άρχιερα

τικf}ν aξίαν καl του βήματος δείκνυσι καi OUK εuτελοuς 

'Εκκλησίας τοuτον πρόεδροv τίθησιν άλλα λαμπρας καi περιφα

νούς, τfjς τών Έφεσίων μητροπόλεως άποδειχθfjναι παρασκευά

σας αuτον τούτον, καi τοu άγιωτάτου πατριάρχου Κοσμcr, 

15 γηραιοί) και προβεβηκότος άνδρος και είς aκραν έληλακότος 

άρετf}ν καl ύπεραναβεβηκότος τf]ν των κάτω κειμένων έ'φεσιν, 

καi τών όσιωτάτων μητροπολιτών συνευδοκησάντων καi συμ

ψηφισαμένων καi συλλειτουργησάντων αuτψ. Έδόκει γαρ ή 

άξία κατάλληλος τfj φύσει του πρiν βασιλεύσαντος δια το προσον 

20 αvτψ άφελες και άπείρατον τών βιωτικών καl προς τi]ν γνώσιν 

τών βασιλικών πραγμάτων άδιεύθετον.ΙΙ 
Ou μi]ν δε άλλα καi τi]ν μητέρα τούτου πλέον ό Βοτανειάτης 

ijπερ έκεΤνος έτίμησε καl έσέμνυνε καl τα θυμήρη ταύτη άφθο

νώτερον άπειργάσατο. ΈκεΤνος γαρ μοναχον άποδείξας έκ βασι-

25 λίσσης καl μελαμφοροί3σαν έκ πορφυρίδος καl περιχρύσου 

περιβολfjς, καi άειφυγίαν ταύτης κατέκρινε· καi ήν έ'ξω τfjς πό
λεως, τόπον έκ τόπου άμείβουσα μετa τών αuταδέλφων αύτοu· 

και οuδε συνεχώρει τας θηλείας, ~ραίας οuσας προς γάμον, ές 

άνδρος φοιτfjσαι νομίμου καi το τfi φύσει κεχρεωστημένον άφο-

30 σιώσασθαι. Ό δε Βοτανειάτης έντος τfjς πόλεως συνοικεΤν μετa 

τών παίδων αuτi]ν συνεχώρησε καl !σα και μητέρα έτίμα καi 

τοuς παίδας αuτfjς έπιφανεστάτοις έλάμπρυνεν άξιώμασι καl συν

εχείς δωρεaς αuτfi καl παντοίας εuεργεσίας κατέπεμπε καl τριών 

15 προβεβηκότος coni. Bekker: προβεβηκότ C έληλακότος coni. Bekker: έληλακότ C 
16 ύπεραναβεβηκότος coni. Bekker: ύπεραναβεβηκότ C 17 συμψ[η]φισαμένων C 23 ταύτη 
scripsit Bekker: ταύτης C 



234 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 304/305/306} 

σεκρέτων καi τών aλλων χρηστών κυρίαν ταύτην aπέφηνε καi 

πολυταλάντων είσόδων ήξίωσεν. ΆλλΟ: καi τας θυγατέρας αuτfjς 

προς γαμικην όμιλίαν έλθείν συνεχώρησε καi τοίς πρώτοις τών 

συγκλητικών το κfjδος τούτων συμπλακfjναι κατένευσε. Καi 

5 ολως χαρμονfjς καi θυμηδίας την δυστυχουσαν έπi του βασιλεύ

σαντος παιδΟς καi θρηνούσαν ό aλλότριος καi ξένος του αϊματος 

αύτfjς βασιλεuς ένέπλησε καi περίοπτον πλέον fiπερ το πρότερον 

εδειξεν. 

'Ό δε την του βασιλέως προαίρεσιν ύπερτέραν aνθρωπίνης 

10 διανοίας έξέφαινε, τουτο δη καi pητέον. Ότου προβεβασιλευκό

τος 11 αύτάδελφος, ό Κωνστάντιος, aντίπαις wν Ετι, τfjς βασιλευ
ούσης πόλεως και τών ανακτόρων παρα του συγγόνου aπείργετο 

καi προς την aντιπέραν ήλαύνετο θάλασσαν. Ό δε Βοτανειάτης, 

πατρος έπ' αύτψ σπλάγχνα καi διάθεσιν ένδεικνύμενος, και τών 

15 ανακτόρων έντος είσεδέχετο καi σύνδειπνον έποιείτο καi φθό-

νον έπ' αύτψ η ύποψίαν τινα λαμβάνειν ούκ ιlθελεν· οθεν καl 

τών προσόντων αύτψ χρημάτων τε και κτημάτων οιJδεμίαν πε

ρικοπην έποιήσατο. Τοιουτος fίν ό Βοτανειάτης, I την ψυχην κα- C 235v 

θαρος ύπΕ.ρ ηλιον καl. τi]ν γνώμην aπειρόκακον εχων καl. πάσης 

20 έλευθέραν ύπονοίας δεινfjς. Άλλα καi wς, εί μή τις ανεξερεύνη

τος χάρις περιείπεν αuτόν' OUK aν είς τοσουτον συμπαθείας έλή

λυθεν ώς και προφανfj aντίδικον και πολέμων καi ώς aκμην 

νεότητος έπιβεβηκότα καl. aτόπους όρμας και aναπεμπαζόμενον 

την προς εuδαιμονίαν τfjς βασιλείας και τον καθαιρέτην του γέ-

25 νους αuτών γενόμενον προσοικειουσθαι καi πάροδον διδόναι 

συνιέναι αuτψ καi συνευωχείσθαι καi κοινωνείν αύτψ και τοίς 

βασιλείοις συναναμίγνυσθαι. Ό δε τi]ν βασιλέως εύεργεσίαν κα

κοποιίαν έξ aχαριστίας ήγούμενος καi μηδ' είς νοuν έμβαλών 

οτι έξον ον τ ψ βασιλεί, καi όφειλόμενον πάντως, aρδην aπολέσαι 

30 τοuτον καi ώς έχθρον καi aντίδικον, ούδΕν τοιουτον διενοήσατο 

καi aνετον αύτψ την ζωην καi την διαγωγην εύδαίμονα καi 

πλουσίαν ώς το πρiν καταλέλοιπεν, ίοβόλον είχε τον ενδον 
aνθρωπον καi κότον ετρεφε κατα του 11 φιλανθρώπως καi κη-

10 p[η]τέον C 13 Βοτανειάτης tacite Bekker: βοτανειά~ C 22 ώς2 C: είς coni. Polemis 
25 αύτών C: αύτοϋ scripsit Martin πάροδο[ ν] C: παρόδου tacite Bekker 27 κακοποιί[ αν] C 

[Β. 306/307} ΙΣΤΟΡΙΑ 

δεμονικώς αύτον περιποιουμένου. Καl. τρέφων αύτον μεν κατα 

το βεβουλευμένον ούκ εβλαψε, κόσμψ δε παντi την λύμην έπή

νεγκε καi αύτος τα τών aχαρίστων, εί καi πραότερον δια την του 

βασιλέως έπιείκειαν, πέπονθε. Καi οπως, τψ λόγψ διαληψόμεθα. 

5 Έπείπερ ό βασιλεuς τοιούτοι<; aγωνίσμασι καi τροπαίοις τα 

τfjς έσπέρας καλώς διατέθεικεν, ένόσει δε τα τfjς έψας καi ταίς 

Τούρκων έπιδρομαίς καi τfj συνθήκη τών κοινωνησάντων 'Ρω

μαίων αύτοίς καi κατα τών όμογενών έπανισταμένων, έστήριξε 

το πρόσωπον καi προς την τών έκείσε κατάστασιν· καi σκεψάμε-

10 νος pωμαϊκας δυνάμεις διαπεραιώσαι προς την Άσίαν φιλοτί

μοις μεν δωρεαίς καi όψωνίοις, τα συνήθη πολλψ τψ περιόντι 

νικώσι, πολλοuς τών στρατιωτών φιλοτιμησάμενος και όπλίσας 

είς την κατα Βιθυνίαν έξέπεμψε Νίκαιαν. Έπεi δ' έκείνοι προς τα 

ένδότερα τfjς Άνατολfjς έπιστρατεύειν ούκ είχον εύθαρσώς ώς 
15 πλείονας τάχα παρασκευfjς έπιζητουμένης τοίς πράγμασι, μετε

πέμψατο καi έτέρους στρατιώτας ό βασιλεύς, οϋς Άθανάτους 

έκάλουν, πλfjθος μεν οντας ούκ εύαρίθμητον και τόξον εu ήσκη
μένους καi τ&λλα πολεμικα δια πείρας εχειν έκ τfjς συνεχους γυ
μνασίας ύπειλημμένους aταξίι;ι: δε καi aπιστίι;ι: δουλεύοντας 

20 τούτους φιλανθρώποις όμιλίαις καi παραγγελίαις ό βασιλεύς, 

μαλλον δε δωρηματικαίς εύποιίαις, προς το έρρωμενέστερον 11 

καi ίσχυρότερον καταστfjσαι σπουδάσας είς Χρυσόπολιν διαπορ

θμευθfjναι πεποίηκε. και fίν έλπις ένωθfjναι τούτους μετα τών 
προηγησαμένων στρατιωτών καi είς πλfjθος aρθfjναι μέγα καl 

25 τών Τούρκων την έψαν έλευθερώσαι καi τοuς ταραττομένους 

ύποκλινείς ποιfjσαι καi προς ύπακοην μεθαρμόσασθαι καi κατα

στfjσαι τοίς έκτου βασιλέως ήγεμονικοίς καi μεγαλόφροσι στρα

τηγήμασι το τηλικουτον μέρος τfjς οίκουμένης καi είς γαλήνην 

καi νηνεμίαν περιστfjσαι καi aνεσιν. Ό δε Κωνστάντιος έναντία 

30 τούτων πάντων φρονήσας καi διανοησάμενος καi μηδε την 
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θείαν δίκην εύλαβηθείς, εί τοσούτων κακών I τψ τε κόσμψ καi C 236r 

8/9 έστήριξε το πρόσωπον: cf. Ier. 3,12: καl στηριώ το πρόσωπόν μου έφ' ύμiiς et al. 

2 έβλαψε scripsit Bekker: έβλεψε C 4 διαληψόμε[θα] C 14 εiχον tacite Bekker: είχεν C 
31 εί scripsit Bekker: είς C 



236 ΜΙΧΑΉΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 307/308] 

αύτQ βασιλεί καi τοίς καλώς βασιλευομένοις πρόξενος γένηται, 
καi μηδέ η1ν άποτυχίαν ύποπτήξας τού έγχειρήματος, νεωτε
ρίζει κατa τού βασιλέως καi τής κακίστης άποστασίας τοις 
στρατιώταις, ω τfjς άποπληξίας καi του άνοσιουργήματος, μετα-

5 δίδωσι. Πρότερον γaρ συμβούλοις τοίς πονηροτάτοις έκ τούτων 
καi δήμων άνάπταις χρησάμενος, ί5στερον άφίσταται προς 
αύτοuς έν Χρυσοπόλει τi]ν παρεμβολi]ν lχοντας καi το πλfjθος 
ένσείσας βασιλέα τούτον άναγορεuσαι δι' άποστατικfjς μεθοδείας 
περιεργάζεται, τού λοιπού στίφους τών μη συγκοινωνησάντων 

10 αύτQ τfjς άθέσμου βουλfjς τQ παραδόξ4J τfjς άκοfjς διαπορηθέν
τος και άμφιβόλου γενομένου. και μήτε τού δεδομένου τούτοις 
άρχηγοu παρατυχόντος έκεϊ'σε διa το τfj βασιλευούσn ετι έπιδη
μεϊ'ν, στάσις έμφύλιος γέγονε· καi i]ρξατο άπο τρίτης φυλακής 11 

τfjς νυκτος εως μεσημβρίας αύτfjς. Εiτα συμφρονησάντων τοίς 
15 άποστάταις, βί~ καi ού πειθοί, τών άντιδοξούντων το πρότερον, 

lπαθε μέν ούδεις τών έν τfj βασιλευούσn καi τi]ν ψυχi]ν κατε
σείσθη. Δημοτικijν δε φλυαρίαν και μειρακιώδες aθυρμα λογι
σαμένου τού βασιλέως το γεγονός, συνήχθη πάσα ή γερουσία και 
τfjς συγκλήτου βουλfjς το εκκριτον τi]ν πίστιν αύτών έπιβεβαι-

20 οuντες τQ βασιλεί καi πληροφοροuντες μέχρις όστέων καi 
μυελών κινδυνεύσειν ύπέρ αύτοu καi πανδημεi τοuς άλιτηρίους 
καταγωνίσασθαι. Συνήχθησαν δέ καi οί η1ν στρατεύσιμον ήλι
κίαν εχοντες καi οσοι τfjς βασιλικfjς δορυφορίας, άκατάπληκτον 
εχοντες τi]ν όρμi]ν καi προκινδυνεuσαι τού φιλανθρώπου βασι-

25 λέως καi φιλοικτίρμονος προθυμούμενοι. 'Ο δέ τi]ν άπάντων 
έπαινέσας προαίρεσιν καi γνοuς οϊ'αν εύγνωμοσύνην εχει προς 
αύτον το ύπήκοον' τούτου γaρ χάριν οtομαι τον τάραχον τουτονi 
παρατολμηθfjναι, ϊ'να φανερον το παριστάμενον πάσι γένηται, 
ναυσi μεν πολεμικαίς τον τούτων πορθμον κατωχύρωσε, μείζονι 

6 δήμων άνάπταις; cf Greg. Naz., Or. XUI, PG 36,485c: τίνες δήμων άνάπται 20/21 μέχρις 
όστέων καi μυελών κινδυνεύσειν: cf. Heliod., Aeth. 3,7: aχρις έπ' όστέα καi μυελοuς αvτοvς 
εiσδύεται; Greg. Naz., Or. XIV, PG 35, 86SA: καi μέχρι σαρκών, όστέων καi μυελού 

6 δήμων άνάπταις scripsi: δήμω άνάπταις C δήμου άνάπταις scripsit Bekker an 

δημοανάπταις? 12 έπιδ[η]μεϊν C 29 τούτων scripsi: τού τ C τούτου coni. Bekker et prop. 
τούτου τού Στενού 

[Β. 308/309] ΙΣΤΟΡΙΑ 

δέ παρασκευfj τa κατa τών άποστατών έξαρτύων, ομως καί τινας 

άπέστειλε προς αύτοuς πυνθανομένους τί βούλεται τούτοις το 

στασιώδες τουτi καi άπώμοτον. Οί δε τi]ν aστατον παροινίαν 

αύτών καi άδόκιμον γλωσσαλγίαν καi παρακεκινδυνευμένην 

5 άπόνοιαν όμολογήσαντες, συγγνώμην τε nτουν λαβείν καi τών 

πεπλημμελημένων συγχώρησιν καi τfjς συμπαθείας ταύτης ένέ

χυρον τi]ν εiς τούπίσω περαίωσιν έπεζήτησαν καi οϋτως αύτόν, 

τον πρωταίτιον τής κοσμικής κακοπαθείας, παραδοϋναι 11 κατέ
θεντο. Παριδwν οδν ό βασιλεuς η1ν τών έσφαλμένων αύτοίς 

10 κακοήθειαν τών έγκλημάτων τούτους διa πλήθους έλέους άπέ

λουσε. Καi χειρωσάμενος τον άλάστορα δημίων αύτοv χερσiν ού 

παρέδοτο καi πάσης σωματικfjς τιμωρίας άλλότριον διετήρησε, 

δικαίων δέ άνδρών χείρες αύτον εiσδεξάμεναι τfjς κοσμικfjς 

iλύος έλευθεροϋσι δι' άποκάρσεως. Μεταταξάμενος δε προς τον 
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15 μοναδικον βίον καi φυγfj έζημιώθη, νησιώτης γενόμενος, καi 

μαeων οσον κακόν έση το προς τοuς εύερyέτας Ι η συμπαθοϋντας c 236ν 
aγνωμοvείν. 

οίSτος έκ πολλών καi μεγάλων ετερος &θλος τQ βασιλει κατa 
πάρεργον άνυσθείς. Καi το μέν εργον τοϋτο τοιούτον καi οσον 

20 άνήκει προς αύτον βασιλέα ούδέν παρεσίνατο, τι)ν δ' έ~αν 

πάσαν μεγάλης κακίας καi λώβης έπλήρωσεν. Ώς γaρ ί5ποπτοι 

κατεφάνησαν οί προς έκστρατείαν άποστελλόμενοι καi νεωτέ

ρων πραγμάτων έφίεσθαι κατεγνώσθησαν καi παρa τούτο μηδε 

τάξεις καi λόχους φυλάττειν καi νόμους στρατευμάτων ύπενοή-

25 θησαν καi τfj έσπέρ~ πάλιν γεγόνασι μεταπόμπιμοι, μεμενήκασιν 

οί έχθροi τa φίλα έαυτοίς κατa Χριστιανών έργαζόμενοι καi 

παρακινοϋντες πλέον η πρότερον τi]ν όργi]ν καi πολιορκοϋντες 

τa φρούρια καi πάνδεινα κακa τοίς έμπίπτουσιν έργαζόμενοι. Τί 

τούτου γένοιτ' &ν σχετλιώτερον καi παρανομώτερον' οταν τοίς 

10/11 τών έγκλημάτων ... άπέλουσε: cf. Act. 22,16: άναστCις βάπτισαι καi άπόλουσαι τCις 

αμαρτίας σου 

6 πεπλημμελημένων tacite Bekker: πεπλημμένων C 10 άπέλουσε C: άπέ~υσε scripsίt 

Martin 



238 ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΕΙΑΤΟΥ [Β. 309/310/311) 

έχθροί'ς τοσαύτην pοτη1ν ό τοί3 βασιλέως άντίρροπος δέδωκε καi 
τηλικοuτον κυκεώνα 11 τft 'Ρωμαίων άρχft συνεκέρασε; Δέδεικται 
γcφ έκ τούτων οτι τών προτέρων τοί3 γένους αuτοί) δυστήνων 
κατορθωμάτων καi τfjς κοσμικfjς καταλύσεως τοuτο κορωνiς κα-

5 τέστη καi τέλος άπαίσιον καi τελευταία πληγfι καi τfjς έψας έρή
μωσις. 

Άλ/\ ό μεν οί5τως καi πεποιηκώς καi παθών Όνειδος έαυτώ 
καi άμαρτάδα δεινfιν περιήνεγκεν. 'Άρτι δε τοu 'Οκτωβρίο~ 
μηνος τfjς τρίτης ίνδικτιώνος ένισταμένου, κεραυνος έπισκήψας 

10 έν τQ μεγάλcy κίονι τοu Κωνσταντινιακοu φόρου, ou κατά κε
φαλi]ν άφίδρυμα μέγιστον χαλκοί) πεποιημένον, Άνήλιος δε λε
γόμενον, ί'δρυται, μέρος μέν τι τοί3 κίονος έν η'j άκρότητι τfjς 
κεφαλίδος διέτεμε, ζωστfjρας δε τούτου τρεις, σιδηροuς μεν τα 
εν δον χαλκQ δε περιειλημμένους lfξωθεν' κατέρραξε καi διέκο-

15 ψεν, άνθρώπων δέ οuδένα ούδέ τών άλόγων ζψων έλωβήσατό 
τι. Ούδέ τι ϊχνος καπνον τεκμαιρόμενον τον κίονα ί5βρισεν, άλ/\ 
ή τοί3 κεραυνοί) σφοδρότης wσπερ τις άνεμιαία τi]ν φύσιν τυγχά
νουσα, τfιν δ' ίσχuν δυσπαράδεκτος, οίίτως άνυβρίστως το τηλι
κοuτον lfργον καi τi]ν τοv σιδήρου καi χαλκοί) στερρότητα ώς το 

20 λάχανον έξεθέρισε. Καi τας αίτίας τών κεραυνών aλλοι μεν 
aλλας έδίδουν, ετεροι δέ άνομοίας. Οί μεν γαρ μαθηματικοi πο
τάμιον εiναι τοuτο πuρ έκ φυσιολογίας ιΞ:φθέγγοντο, τft τών 
νεφών συγκρούσει καi διαρρήξει γεννώμενον· λεπτομερες δ' ές 
aγαν καi τοις άντιτύποις μaλλον 11 τft άρρήτcy φορζi καi εκτινά-

25 ξει προσαρασσόμενον τfιν pfjξιν βιαίαν καi άπότομον έμποιεί'ν. 
Τοσαύτην δ' εiναι τQ κεραυνίcy πυρi η1ν φυσικήν φασι λεπτο
μέρεια~, ώς μηδέ δύνασθαι καταβλάπτειν το μανον η όπωσδή
ποτε ούν πόρους εχον σώμα η βραχείας όπάς, όποιά είσι τά τε 

8/9 mens. Oct. a. 1079 

23/24 ές άγαν: cf. Plat., Resp. 564•: η εiς άγαν δουλείαν μεταβάλλει ν 

10 Κωνσταντινιακοu scripsit Bekker: Κωνστανιακοu c 14 περιειλημμένους tacite 
Bekker: περιειλειμμένους C 

[Β. 311/312) ΙΣΤΟΡΙΑ 

τών ύφασμάτων πέπλα καi οσα τοιαuτα. Καi τοσοuτον οτι, κliν 

τύχn λινοuς άπόδεσμος η βαμβύκινος η έτέρας ί5λης έξυφασμέ-
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νον κράσπεδον άπόδεσμον εχον χρυσίου, I εμπέσn δε κεραυνΌς c 237' 

είς αuτό, το μεν χρυσίον άλλοιοι καi ώς έν χωνεί~ φλογος ενα 

5 βώλον ποιεί', το δέ του ύφάσματος σωμάτιον άβλαβες καταλιμ

πάνει. Καi έπi του άνθρώπου δέ ώσαύτως δια γαρ τών άδήλων 

πόρων τοu σώματος αuτου είσερχόμενον τα μεν lfνδον αuτοί3 ώς 

ύλικώτερα καi πόρους μη εχοντα κατανέμεται, το δ' εξωθεν 

σώμα πολλάκις ou καταφλέγει καi εύρίσκεται κουφον τών έντο-
10 σθίων σπλάγχνων καθάπαξ λειπόμενον. Οί δε iδιώται μέγιστον 

έρπετον δρακοντώδες άντέλεγον ηΊν αiτίαν τών τοιούτων είσ

άγειν παθών' άρπαζόμενον μέν ύπο άοράτου τι ν ο ς δυνάμεως, 

ονυξι δε καi δυνάμει τfjς έν αuτQ τραχύτητας καi τών έλιγμών 

τα προστυχόντα διαρρηγνύειν, οπου δηλαδη τύχn τας άντιπτώ-

15 σεις καi άντισπάσεις αύτου προσερείδειν καi άντιβαίνειν τοις 

ελκουσι. 

Καi το μεν έκ τοu άέρος δειγμα τοιοuτον καi τοσοuτον < .. .> 
τοις φιλοπράγμασιν έμποιοuν. Ό δε βασιλεuς τών προτέρων 11 

έχόμενος καi νύκτωρ καi μεθ' ήμέραν τοις καθολικοί'ς πράγμα-

20 σιν έπαγρυπνών καi δικών άκροατfις έν ταί'ς άνέσεσι καθιστάμε

νος καi κρίνων όρφανον καi δικαιών χήραν, κατα το θεί'ον 

λόγιον, καi παντοδαπαί'ς έπιδόσεσι χαρισμάτων καi τιμών κατα

γεραίρων δια παντος το ύπήκοον οuδε τον νυκτερινον χρόνον 

εξω τών έαυτοί3 σπουδασμάτων έτίθετο, άλλα τοις βιβλίοις και 

25 ταί'ς άναγνώσεσιν έπιδιδοuς έαυτον πολυ'lστορα καi μεμυημένον 

τα θεί'α περιίστα καi τα άνθρώπινα. Έμέλησε δ' αύτQ καi νο

μικών διαταγμάτων καi διορθώσεως τών άμφισβητουμένων 

δογμάτων καi καταστολfjς τών τικτομένων έξ αύτών κυδοιμών. 

Διο καi του περi τών μαινομένων συνοίκων κεφαλαίου διακλο-

21 κρίνων ... χήραν: Is.1, 17: μάθετε καλόν ποιεiν ... κρίνατε όρφανψ καl δικαιώσατε χήραν 

11 έρπετόν scripsit Bekker: έρπεστόν C 13 τραχύτητος C: ταχύτητος coni. Polemis 16 
itλκουσι C: έλκοuσι scripsit Martin 17 post τοσούτον lacunam indicavi 18 post έμποιοuν 
deest δισταγμόν vel quid simile Bekker 
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νηθέντος ποτε θεραπείαν άκριβεστάτην τfj άμφισβητήσει κηδε
μονικώς έπεζήτησε. Καi εύρwν δτι ό έν άοιδίμφ τfj λήξει βασι
λεuς κύρις Λέων Εγραψε μεν νεαρaν περi τούτων, συνεχώσθη δε 
τι:}> χρόνφ καi aπρακτος εμεινεν, άνήγειρε ταύτην πεσοuσαν καi 

5 το κράτος έπεψηφίσατο, κάλλιστα προσθεiς τaς αίτίας καi προς 
το μεγαλοπρεπές τε καi δικαιότερον έξ άφορμών εύλόγων περι
καλλύνας το θέσπισμα, δρους τε τάξας τfjς μανίας καi τρόπους 
καi χρόνους ύπομονfjς καi τηνικαύτα το διαζύγιον προτρεψά
μενος, δταν θηριωδώς ή νόσος έκμαίνηται καi τι:}> συνοικούντι 

10 καθορaται άφόρητος καi ό χρόνος η1ν έλπίδα της θεραπείας 
άπείπn καi το δεινον ύπεραίρηται. 11 

Φιλάνθρωπος δε wν ές το ayαν ό βασιλεuς καi νόμον ifτερον 
άνεζώωσε, θανόντα κάκεινον καi θάνατον πολλοiς εκ της θνη
τότητος άπότομον καi άμεταμέλητον παρεισάξαντα. Τίς δε ούτος, 

15 ό λόγος δηλώσει προϊών. Ό έν βασιλεuσιν άοίδιμος Θεοδόσιος, 
στασιασάντων ποτέ τινων κατ' αύτού, μεγάλψ θυμQ καταφλε
χθεiς η1ν ψυχi]ν θάνατον τούτων άνυπερθέτως κατεψηφίσατο. 
Είς έαυτον δέ γενόμενος, μaλλον δε καi παρά του τών θεοφόρων 
άνδρων μετa παρρησίας άπελεγχθεiς καi ώς μιαιφόνος τών 

20 εκκλησιαστικών περιβόλων I άποκλεισθείς, μετάμελον εθρεψε c 237V 

καi τον ελέγχοντα δι' αίδοuς ποιησάμενος καi άγαπήσας αύτον 
ώς σοφός, εϊ'περ άληθες τό «Ελεγχε σοφον καi άγαπήσει σε», 
γόνυ τούτφ Εκλινε καi συγγνώμην μετα πολλfjς οiμωγfjς καi συν
τριβής f]τησε. Καi τών πεπλημμελημένων άξίαν ποιησάμενος 

25 τfιν μετάνοιαν καi πλέον flπερ έχρflν ίδιώτη ταπεινωθεiς συμ
πάθειαν ελαβε παρa τού άνδρός, fίν δέ ούτος ό μέγας Άμβρό-

3 κύρις Λέων: i.e. imp. Leo VI 15 aοίδιμος Θεοδόσιος: i.e. imp. Theodosius Ι 

22 έλεγχε σοφον καi aγαπήσει σε: Prov. 9,8 

5 προσθεiς C: προθεiς tacite Bekker 9 τιf> tacite Bekker: το C συνοικούντι C: το 
συνοικούν τι scripsit Martin 10 aφόρητος scripsit Bekker: aφόρητα C aφόρητον scripsit 
Martin 12 ές C: είς tacite Bekker 19 παρρησί[ας] c 

[Β. 313/314] ΙΣΤΟΡΙΑ 

σιος ό των Μεδιολάνων επίσκοπος, καi τής καθολικής 'Εκκλη

σίας καi τής κοινωνίας εiς γενέσθαι παρ' αύτού κατηξίωτο. 
'Έκτοτε οδν το άπηνες καi άπότομον καi aχρονον τής τιμωρίας 
κινδυνώδες καi άπάνθρωπον λογισάμενος χρόνον ώρίσατο τfιν 

5 άναβολfιν τής τιμωρίας παρέχοντα, θεσπίσας μη πρiν δι' α'ίματος 

κολάζεσθαι aνθρωπον η τριάκοντα ήμερων παρψχηκέναι διά

στημα μετα η1ν κατ' αύτού τελευταίαν άπόφασιν. 'Έκτοτε δε ό 

χρόνος 11 άπήμβλυνε καi καθύβρισε το φιλάνθρωπον τουτi νο

μοθέτημα καi ε1τε ώς τοις βασιλεύσιν άγνοούμενον ε1τε μfιν ώς 

10 καταφρονούμενον, άπαρρησίαστον εμεινε καi ή καταδίκη τοuς 

δειλαίους κατακρίτους εύθέως άνήρπαζε καi ταχειαv αιJτοις τfιν 

πληγi]ν έσχεδίαζεν. Ό δε φιλανθρωπότατος ούτοσi βασιλεuς 

άφορμας φιλανθρωπίας εύρίσκειν βουλόμενος καi τί}> έλέφ τον 

ελεον άνηκαταλλάττεσθαι ούχ έαυτQ μόνψ παρεφυλάξατο τi]ν 

15 τής νομοθεσίας ταύτης ύπόθεσιν καi τfιν άναβολfιν είς έαυτον 

άπεκρύψατο, το φιλάνθρωπον ού κοινον άλΧ ϊ'διον ποιησάμενος 

δια φιλαυτίας επίδειξιν, άλλα καi τοις μετα ταuτα βασιλεuσι τη

ρείσθαι τούτο θερμότατα βουλευσάμενος καi είς πάντας χεθήναι 

το άγαθον καi όδεύειν φιλοτιμούμενος. Καi νεαραν προδήλως 

20 έξέθετο κυροuσαν μεν τον τοu μεγάλου Θεοδοσίου νόμον εiς το 

διηνεκές, άναιρούσαν δέ το τού θυμού άκαμπες καi άμείλικτον 

δια του μη ταχέως τας δι' αϊματος ψηφηφορίας είς εργον άποβαί

νειν στυγνότητος καi τοις μετα ταuτα βασιλεuσιν άγαθον 

έπαφfjκεν έφόδιον προς τi]ν αύτών έξιλέωσιν καi τfιν τοί3 έπου-

25 ρανίου βασιλέως θεραπείαν καi εύαρέστησιν. Καi άνέγνω τον 

νόμον έπi τής συγκλήτου βουλής καi σύμψηφον εσχε ταύτην καi 

λίαν εύάρεστον· Εγνω γάρ, φρονήσει διαφέρων καi θεοειδει άγα

θότητι, ώς ή άκμη τοί3 θυμού, πυρος δίκην τf]ν καρδίαν αύτf]ν 

κατανεμομένη, πάντων άφειδείν εκβιάζεται καi σαρκων άνθρω-
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5/6 μη πρiν δι' α!ματος κολάζεσθαι aνθρωπον: cf. supra p. 60,13/14 22 τaς δι' αlματος 
ψηφηφορίας: cf. supra p. 60,13/14 

1 έκκλησίας C 2 κατηξίωτο scripsi: κατηξίωτ C κατηξίωται coni. Bekker 18 τούτο 
tacite Bekker: τού τ C 23 βασιλεύσιν tacite Bekker: βασιν C 
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πίνων καταμασaσθαι καi ποταμοuς αίμάτων ύπερπηδaν 11 η καi 
προσεπιγάννυσθαι τοίς οί5τω δρωμένοις ό:συμπαθως. 'Όρεξις γάρ 

έστιν ό:ντιλυπήσεως ό θυμός ή δε ορεξις δυσχερως έκτου προχεί

ρου κατακοιμίζεται. Δια τουτο καi τ<{) τfjς όργfjς ό:κράτψ χαλινα-

5 γωγίαν ό σοφος αuτοκράτωρ τόνδε τον νόμον τιθέμενος η)ν τfίς 

τιμωρίας ό:νεβάλετο εκβασιν, εως &ν ό θυμος τ<{) βασιλεύονη πε

πανθft, τριακονθημέρου προβαίνοντος διαστήματος, καi τηνι

καυτα, εi μεν f.λεος αuτQ η μετάμελος εiσέλθη του τi]ν 

κεφαλικi]ν δεξαμένου ό:πόφασιν, είναι τουτο I Θεου καi μένειν C 238r 

10 τον &νθρωπον ό:θιγfj, i'σως δε καi ό:θωόν ποθεν εύρισκόμενον· εi 

δ' οδν, τότε πεπληροφορημένοv εΊναι το πρaγμα ώς, έπείπερ 
ούδέν τι κατεδuσώπησεν ό χρόνος τον ό:νάκτορα, καi Θεος εiς το 

πάθος αύτου συμψηφίζεται. Ei γαρ έν τ<{) παφλάζοντι τfjς όργfjς 
δέξεται μεν &νθρωπος θανατηφόρον πληγi]ν η χειρος έκτομi]ν η 

15 όφθαλμων έκκοπήν, ό:νεθεiς δΕ: τfίς όργfίς ϋστερον ό κρατων με

τάμελον ίfληται καi η)ν ό:πόφασιν ό:νακαλέσασθαι βουληθft, τίς 

ή IOU μεταμέλοu wφέλεια; τίνες δ' έριννύες μεταμελητικαi τον 
κολαση)ν ούκ έλάσουσι; Ποία δε καi τον παθόντα λύπη ού δια

δέξεται οτι προς τi]ν ό:νάκλησιν ό:περράπισται; ΤαΟτα οuν ό βα-
20 σιλεuς μεγαλοφρόνως κατασκεψάμενος καi προσθήκην iδίαν τft 

νεαρξt ταύτη προσανεμίξατο, συντάξας έν αύτft ϊνα μετα τi]ν τρια

κονθήμερον ύπομιμνήσκηται πάλιν ό βασιλεύς καi οί5τω το 

πέρας ό:ποτελfjται η συγχωρfjται τfjς aποφάσεως. 11 

Έπεi δε τfίς σωματικfjς τιμωρίας έποιήσατο πρόνοιαν δε-

25 δωκώς καιρον τft όργft καi φιλανθρωπίαν συγκεράσας τοίς 

ό:νθρωπίνοις κακοίς, ό:πείδε καi προς τi]ν έπεισκωμάσασαν 

λύμην, ou προ πολλων των ένιαυτων, καl διαφθείροuσαν τi]ν 
τάξιν της των ύπηκόων πίστεως καi σύγχυσιν αύτfi παρενεί-

2/3 'Όρεξις γάρ έστιν άντιλυπήσεως ό θυμός: cf. Arίstot., De anίma 403•, 30: οiον όργή τί 
έστιν· ό μεν γcφ ορεξιν άντιλυπήσεως η τι τοιούτον, ό δε ζέσιν του περl καρδίαν α'ίματος καl 

θυμοu 

3 άντιλυπήσεως C: άντlλυπήσεως conί. Polemίs 10/11 εί δ' οi'ίν C (cf. Dίataxίs, I. 50/51): 

εί δ' ούκ scrίpsίt Martίn 17 μεταμελητικαi C: μεταμελητi καi tacite Bekker 21 προσ
ανεμίξατο scrίpsί: προσανεμάξατο C 23 άποτελfjται η συγχωρfjται scrίpsίt Bekker: άποτε

λείται η συγχωρείται C 27 τών scrίpsί (cf. infra p. 246,26): τούτων C 

[Β. 316/317] ΙΣΤΟΡΙΑ 

ρουσαν καi ηΊν βασιλικi]ν ύπηρεσίαν εiς ό:πορίαν καi φροντίδα 
χαλεπi]ν περιβάλλουσαν. Κα!. γcφ έργοις αuτοίς μεμαθηκώς ώς 
τfi κοινfi φύσει του κατα καιρον βασιλέως δουλεύοντας καi τQ 
τοίί μεγάλου βασιλέως καi δημιουργού των άπάντων προστά-

5 γματι των ένθένδε μεθισταμένου, ό:νθ' ων wφειλεν ό μετ' αύτον 
βασιλεuς τοuς εύαρεστήσαντας έκείνψ μέχρι παντος καi η)ν 
εuγνωμοσύνην τfjς δουλείας ένδειξαμένους καi το τfίς παραστά
σεως ό:κλινές καi τον καύσωνα τfjς ήμέρας καi τον παγετον τfjς 
νυκτος ό:νατλήσαντας ταίς παννύχοις καi πανημερίοις φροντίσι 

10 τfjς προσηκούσης κηδεμονίας καi προσπαθείας καταξιουν καi 
ώς ό:γαθοuς δούλους καi πιστοuς εu ποιειν καi η)ν φλόγα τfjς 
τοG δεσπότου στερήσεως βασιλικοίς καταψύχειν φιλοτιμήμασι 
καi τον θρfjνον αύτων μεταποιειν εiς το χαριέστερον' βαρuς 
μaλλον αύτοις αναφαίνεται καi ταις ούσίαις αύτων, πολλοις 

15 ίδρωσι καi πόνοις έπικτηθείσαις, έπιβουλεύει φιλοκερδως καί 
που καί τινας τούτων ύπερορίους ποιεΊ:, μη τα έν ποσi καθορων 
καi το παράδειγμα δεδιώς ώς καl εiς αύτόν, μaλλον δε τοuς uπ' 
αύτόν, 11 άναφερόμενον &ντικρυς. τουτο διοπτικως έπιγνοuς 
σπουδi]ν έποιήσατο τi]ν νόσον ταύτη ν ώς εiς δεινi]ν έλαύνουσαv 

20 χαλεπότητα στfjσαι καi νόμον ό:ντιστfjσαι ταύτη, τοίς ούτωσi πά
σχουσι βοηθον καΙ. συλλήπτορα καi τοίς βασιλικοίς ύπηρέταις 
καi αύτοiς βασιλεuσιν εiσάγοντα τi]ν χάριν δικαίαν καi €ννομον 
καi φροντίδος τοιαύτης αύτοuς ό:παλλάττοuσαν καi τi]ν εύγνω
μοσύνην καi θεραπείαν περιποιοuσαν άπόρθητον τQ θάρρει του 
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25 φυλάττ:εσθαι τοuς του βασιλέως θεραπευτας καi μετα τελευτi]ν 
αύτου πάσης δεισιδαιμονίας ό:θιγείς καi κακοποιίας. 'Όθεν παν
ταχόθεν Ι τ:Q πάθει τούτψ θεραπείαν θηρώμενος νεαρaν νομο- C 238v 

θεσίαν έκτίθησι, πρόρριζον έκτέμνουσαν το κακοθελεc; τουτο καi 
παρανομώτατον έπιχείρημα, φάμενος οτι πάντων aτοπώτατόν 

30 έστιν ϊν' οί μέν δουλεύοντες ίδιωται, ό:γροίκοις δηλονότι καi πο
λίταις καi aρχουσι, μετα τελευτi]ν αύτων λεγάτοις τιμωνται καi 

11 ώς άγαθοuς δούλους καl πιστοuς: cf. Mat. 25,23: δοuλε άγαθε καl πιστε 

11 είS ποιείν scrίpsί: εδποιείν C εύποιείν tacite Bekker 
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φιδικομίσσοις και πρεσβείοις, ένιοι δε και κληρονομίαις, και μετό: 

τής τούτων προσθήκης εχωσι καi τό:ς ίδίας κτήσεις άνωτέρας παν

τος ζητήματος καi προβλήματος, οί δε τών βασιλέων θεραπευ

ταί, οΤς μείζων ό κάματος καi το αύτοκρατορικον δέος διηνεκως 
5 περιγίνεται, προς τ ψ < μfι) και τοιαύτης έπιτυγχάνειν έπιτελευ

τίου φιλοτιμίας και τών οίκείων άποστερωνται παρό: τών μετέ

πειτα βασιλέων και τών τούτοις περιτρυχόντων ύπηρετών και 

ώς κακοuργοι καi προσάντεις οί καλώς διακονήσαντες άπελαύ

νωνται οίκιών 11 τε καi πόλεων. Διό: ταϋτά τοι καi νόμον περi 
10 αύτών άνεγράψατο τfιν τοιαύτην πλεονεξίαν και δεινοπραξίαν 

διακωλύοντα, ώς εiς πάντας τοuς βασιλικοιJς άνθρώπους ύφέρ

πουσαν και τοις βασιλεuσι η1ν δουλείαν ό:ποστεροuσαν τών 

πλείστων και άγαθών άνδρών φόβ({.> της πικρας και βιαστικής 

έπιθέσεως ταύτης. Καl μηδενος τούτων ό θειότατος οδτος βασι-
15 λεuς έδογμάτισε και έθέσπισεν ε!τε ούσίας άφαίρεσιν ε!τ' έναλ

λαγfιν καταστάσεως ε!τ' aλλην τινό: βλάβης και κακώσεως 

περιπέτειαν, εi μη έκ δοκιμασίας καi διαγνώσεως καi νόμοις 

ήρμοσμένην τε και συν~δουσαν άπόφασιν άπενέγκοιτο. Ούκοuν 

καi πάντες εύχαρίστως το τοι3 δόγματος έννομώτατον καl δικαι-

20 ότατον, οί της πολιτείας καi οσοι τής συγκλήτου βουλης, δεξάμε

νοι καl άποδεξάμενοι, είς έπήκοον γ(φ aνεγνώσθη πάντων, 

πολλαις εύφημίαις καi κρότοις τον εύρετην τών καλλίστων καi 

έλευθερωτιlν τών άνθρώπων έτίμησάν τε καi ϋμνησαν ώς καi 

κοινον εύεργέτην οντα τοις κοινοίς παραγγέλμασι και θεσπί-

25 σμασι και ίδίct πάντας κατό: το συνεχες έπευφραίνοντα καi τα 

οίκεια χαριζόμενον δίκαια· πολλοuς γάρ, μiiλλον δε aπαντας, 

ταίς προαφnρημέναις τούτων ούσίαις άποκατέστησε και κάθο

δον αύτών έξ ύπεροριών έψηφίσατο και κειμένους ηδη και τε

θυμένους έζώωσε καi πνοfιν ένέπνευσεν, ής το πρόσθεν 
30 έστέρηντο. 

s<μt)) addidi τοιαύτης scripsit Bekker: τοιαύτας C έπιτυγχάνειν scripsi: έπi τυγχάνειν C 
άποτuγχάνειν scripsit Martin om. Bekker 7 περιτρuχόντων C: παρατρuχόντων scripsit 
Bekker 14 μηδενος prop. Bekker: μηδένα C 16 &λλην τινa βλάβης C: &λλης τινα βλάβης 
tacite Bekker 

[Β. 318/319/320] ΙΣΤΟΡΙΑ 

και τί χριl τό: πολλό: λέγειν; Εί πάσας κατό: μέρος τό:ς τούτου 
μεγαλουργίας άναγράπτους ποιεί ν έπιβάλλοιμι, ομοιος 11 εσομαι 
τοίς το 'Ατλαντικον βουλομένοις άπαρύσασθαι πέλαγος. Ό γό:ρ 
αύτος βασιλεuς καi τυράννους καταβληθέντας και ύποταγέντας 
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5 αύτψ ού μόνον συμπαθείας καl. φιλανθρωπίας ήξίωσεν, ά:λλa καl. 
μεγίσταις εύεργεσίαις έψυχαγώγησεν, wσπερ δfι τον Βρυέννιον 
καi τοιJς τούτ({.> όμόφρονας, λαμπροις άξιώμασι τελεσιουργήσας 
και τό:ς ίδίας ούσίας έάσας αύτοίς aνεπιχειρήτους καi προσθή
κας διό: βασιλικών δωρεών άφθόνους αύτοίς περιποιησάμενος 

1ο και πάντων έπιλαθέσθαι παρασκευάσας τών λυπηρών, Ι οπερ c 239' 

οuδεiς τών πώποτε βασιλέων ποιήσας εύρίσκετο, καi πολεμίους 
προσφυγόντας εuμενώς προσεδέξατο καl χώραν αuτοίς δημοσίαν 
aπένειμε και φιλοτίμου διατριβής μεταδέδωκεν. 

Εύσεβέστατος δε wν τό: προς Θεον ές τό: μάλιστα βασιλικαίς 
15 πανηγύρεσί τε καi χάρισι καi φωτοχυσίαις, τάς τε δι' ετους δε

σποηκό:ς έορηχς ές το άκριβες κατελάμπρυνε και τό:ς τών μαρτύ
ρων μνήμας καi τών aλλως εύαρεστησάντων Θεψ τελεταις 
πανδήμοις και παννύχοις χοροστασίαις έν δαψιλεί τψ φωτι πε
ριφανως κατεσέμνυνε. Κα\. τοσοuτον έξήρτητο καl περιεγάννυτο 

20 ταίς θείαις ταύταις λαμπρότησιν, οτιπερ όρθριώτερος περl πρώ
τας άλεκτρυόνων yδό:ς τοίς ύμνοπόλοις έπιφαινόμενος καl. τοίς 
συνεκκλησιάζουσι βουλευταίς και συγκλητικοίς ούδΕ: τψ βασι
λείψ θρόνψ έαυτον έπεδίδου, άJ...R ορθιος ίστάμενος aχρι τέλους 
της ύμνψδίας, Υ]τις καi μέχρι τρίτης wρας τής ήμέρας τψ περι-

25 καλλεί τών ϋμνων και ίσαγγέλψ 11 προέκοπτε, Θεψ μεν τaς εύχaς 
έπετέλει καl. προς έκείνον aνεπτέρου τον νουν, τοίς δ' ύπηκόοις 
τό:ς εύεργεσίας και δωρεaς και τιμό:ς ποταμηδΟν προσεπέχεεν. 
ΕΊτα και τής μεσημβρινής μυσταγωγίας εΊτ' οδν λειτουργίας 
aρχομένης παραχρήμα του την έωθινfιν τελεσθήναι δοξολογίαν, 

Β ' δ' ' λ' 2/3 ομοιος έ'σομαι ... πέλαγος: cf. Greg. Naz., Or. XVIII, PG 35, 1009 : τινος ε γuναικος εγω 

καi οϊας n μηδΕ: το 'Ατλαντικον πέλαγος, i\ εϊ τι &λλο τών μεγίστων, f\ρκεσεν &ν 
άπαντλούμενον 

6 τον tacite Bekker: το C 15 δι' έ'τοuς tacite Bekker: διέτοuς C 
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οόκ aπείχετο τfjς είς Θεον παραστάσεως, Εως καi αϋτη συνετελέ
σθη μέχρι παντος τοiς ίερατεύουσιν εόλαβώς. Καi οό μόνον έν 
τοίς aνακτόροις το τfjς τοιαύτης θεοσεβείας τούτ4J έπράττετο, 
aλλa καi έν ταίς πανδήμοις έορταίς τε καl προελεύσεσιν, δταν 

5 τψ μεγάλ4J τεμένει τfjς τοu Θεοu aγίας Σοφίας έπιφοιτών ijv 
μετα δορυφορίας καi δόξης οόρανοβάμονος η τQ άποστολικψ 
καi μεγάλ4J ναQ η έτέρ4J τών Ε'ξωθεν. των γcφ προ τού βασι
λέων μετa η1ν τοv θείου Εόαγγελίου aνάγνωσιν άπαναχωρούν
των έκείθεν σπουδαίως έπi άνακτήσει του κόπου καi άποθέσει 

10 τfjς έκ τών λίθων καi μαργάρων βαρυτάτης σκευfjς καl άπαλ
λαγfi τών aπλέτωv θορύβων, αurος οuδεv τοιούτόν ποτε διε
πράξατο, οuδε τfjς θείας μυσταγωγίας η1ν οίκείαν άνάπαυσιν καi 
τρυφην προετίμησεν, aλΛ εως τέλους τής ίεράς λειτουργίας 
εuπαγης ϊστατο, ΘεQ προσανέχων ομμαη aκλινεi καl τον έκεί-

15 νου άπομιμούμενος f.λεον, έν οΙς τα γέρα καi τας τιμaς έφήπλου 
πάσι τοίς πιστώς προσεδρεύουσι. 

Τοιούτος γcφ rjv, εuσεβέστατος καl πιστότατος αότοκράτωρ 
καl τQ οντι φιλόχριστος, πραότατός τε, εί'περ τις 11 aλλος, καi 
λόγου καιρον καi σιωπfjς έπισrάμενος. Καi τοσούτον δη καl δι-

20 κάζων καi διάγνωσιν έπιφέρων καi τών aντικρινομένων φωνας 
άτάκτους άφιέντων πολλάκις προς aλλήλους καi πληκτικάς, 
αuη1ν έκείνην έτήρει ηΊν τών λόγων ήχf]ν έμμελη τε και εμμου
σον καi όργfjς iχνος η βοfjς μείζονος έν αύτQ οόκ έπολιτεύετο· 
uβρεις δΕ: οό μόνον ησlν οόκ έπέτριβεν, άλλα και τοuς ύβριστaς 

25 έμίσει. "Ην γαρ έπιημfjσαι μΕ:ν πράος, έπαινέσαι δε παιδευτικός. 
Εί δε καi οί δια πολλών τών ένιαυτών τούτ4J έξυπηρετησά-

μενοι προς το ήθος αότοu καi η1ν καλοκαγαθίαν μεlτερρύθμι- C 23Ψ 
σαν τας γνώμας αuτών καi πεπαιδευμένοι κατα τοσοuτον 
γεγόνασι, χάρις πάντων τQ βασιλεί τQ οuτως αύτοuς καταρτί-

30 σαντι. Καi γαρ οί τούτου οίκειότατοι καi έγγύτατοι, δσοι μεν 
γνώσει καi λόγψ τών aλλων διέφεραν, aτυφίωι έπεδείκνυντο 
καi δημοτικf]ν προς πάντας άναστροφf]ν καi αλαζονείας 
ύπfjρχον άνώτεροι, τft γνώμη μη έπαιρόμενοι· δσοις δε προς το 

7 βασιλέων scripsit Bekker: βασιλέως C 28 αύτών C: αύτών tacίte Bekker 33 γνώμn C: 
γνώσει scripsit Martίn 

[Β. 321/322) ΙΣΤΟΡΙΑ 

στραηωτικώτερον ή διαγωγη έπεπαίδευτο, pωμαλεώτατοι μεν 

κατa χείρας έτύγχανον, το δε fιθος οό κατα στρατιώτας εiχον 
σκληρον καl aτίθασσον, aλΛ f]μερον καl εόπρόσιτον. Κοινώς δε 

πάντες ταίς εύεργεσίαις των aνθρώπων έπευφραινόμενοι ούδέ-

5 ποτε τον βασιλέα των ευεργεσιών aπέχεσθαι συνεβούλευσαν, 

άλλa καi μάλλον αότοi μεσιτείαις χρησταίς καi έπαίνοις καi τοίς 

aλλοις έπαγωγοίς προς μείζονας 11 εόποιίας τον βασιλέα κατε

δυσώπουν ίέναι καi χρηστότερον γίνεσθαι καi τοίς έπταικόσι συμ

παθfj καi φιλάνθρωπον. 'Ώστε άληθης ή γνώμη αuτη έστiν ή 

10 λέγουσα δη φιλεί το ύποχείριον πάντως ζήλ4J τfjς τού aρχοντος 

γνώμης βιούν. 

'Έν δε τQ βασιλεi τούτ4J έλάττωμα συνεπίσταμαι, n1v άπλη
στίαν, δη τfjς κοσμικfjς καl έπιγείου βασιλείας έπιτυχwν καl τfjς 

έπουρανίου καl aϊδίου βασιλείας ακρατώς εχεταί τε καi περιέχε-

15 ται διa τών μεγίστων αότοu άγαθοεργιών καi όλοψύχως τών έκ 

ταύτης ύπερκοσμίων άγαθών οόκ άφίσταται. 

'Έγωyε οuν αύτόπτης τούτων καi διαγνώμων γενόμενος έν 
γνώσει πάντα καi aληθείας ίσότητι γέγραφα, ϊνα μη ώς ό κατο

ρύξας το τάλαντον τού κυρίου αύτού πονηρος δούλος κατακριθώ 

20 η ώς ό τον φωτεινότατον λύχνον ύπο τον μόδιον κρύψας, ώς αν 

έν ίστορίας ϋφει τυγχάνοντα καl ταίς μετέπειτα γενεαίς aληστον 

τf]ν μνήμην τfjς τού μεγάλου τούτου βασιλέως ύπεροχfiς καi τών 

aπαραμίλλων εργων αότοu καl αθάνατον συντηρώσι καi προς 

μίμησιν τοuς άναγινώσκοντας ελκωσι των καλλίστων καi ύπερ-
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10/11 οτι φιλεί το ύποχε{ριον ... βιούν: cf. Xen., Cyrop. 8,8,5: όπο'ίοί τινες γι'φ αν οί 

προστάται <l>σι, τοιούτοι καi οί ύπ' αύτοuς ώς έπi το πολu γίγνονται; Isocr., Ad Nίcocl. 31: η1ν 
σαuτοϋ σωφροσuνηv rιαρι1δ<ιγμα rοΤς &λλοις καθίστη, γιγνώσκων δη το τi'jς πόλεως δλης 

ijθος όμοιούται τοίς aρχουσιν; Isocr., Nicocl. 37: γιγνώσκων δτι φιλε'ί το πλfjθος έν τούτοις 
τοίς έπιτηδεύμασι τον βίον διάγειν, έν οiς αν τοuς aρχοντας αύτών όρώσι διατρίβοντας; Nicol. 

Myst., ep. 32,330/331: 'Αγνοείς οτι πέφυκε το άρχόμενον οίον προς παράδειγμα τον aρχοντα 

βλέπειν 14 εχεταί τε καi περιέχεται: cf. Theod. Daphnop., ep. 27,9/10: καi σού τfjς άγάπης 

Εχομαί τε καi περιέχομαι 18-20 !να μfι ώς ... κρύψας: cf. Mat. 5,15: ούδέ καίουσι λύχνον καi 
τιθέασιν αύτον ύπο τον μόδιον, et 25,14-29; Marc. 4,21: μήτι Ερχεται ό λύχνος tνα ύπο τον 

μόδιον τεθfi η ύπο τfιν κλίνην; Luc. 8,16: ούδεiς τον λύχνον aψας καλύπτει αύτον σκεύει η 
ύποκάτω κλίνης τίθησιν 

20 post αν Martίn add. τι':ι 
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φυεστάτων πραγμάτων, προς τοιούτον άποσκοποuντας παρά
δειγμα θεοείκελον. Καi ταϋτα μεν έκ πολλών όλίγα, οσα δηλον
ότι μέχρι του δευτέρου ετους τfjς αύτοϋ βασιλείας θαυμασίως 
έπράχθησαν· τα δ' έπιόντα καθεξfjς ό λόγος δηλώσει τρανότε-

5 ρον. 

[Β. 322) 

INDEX NOMINUM 

Άβα σ γ ο ί: 180,27; 181,10,11,13,16. 

'Άβυδος: 132,2. 

Άγαθίας: rerum scriptor 72,5. 
Ά γ α ρ η ν ο ί: Machomethani 20,29; ν. 

etiam Ind. νerb. ξυμμορία, φυλον Άγα

ρηνών. 

Ά γ ία: promunturium 172,21,24. 
ά γ ία Σ ο φ ία: ecclesia Cpolis (ν. janin, 

La geographie2, p. 455-470) 10,7; 12,27; 
13,18; 14,19; 45,19; 46,9; 48,1,16; 59,14; 

73,29; 79,12; 155,26; 197,7,19; 199,4, 
8,14,18; 207,18; 209,4,15; 246,5; ν. etiam 

Ind. νerb. έκκλησία, θυσιαστήριον, 

ίερόν, ίλαστήριον, κατατόπια, ναός, 

οίκητήριον, σηκός, τέμενος. 

- Σοφία: ecclesiaNicaeae (ν.janin, Les 
eglises, p. 119-120); terrae motu deiecta 

72,15; ν. etiam Ind. νerb. ναός. 

&γιοι Άνάργυροι: monasteriumCpolis 
(ν.Janin, La geographie2, p. 286-289) 

8,24. 
- Άπόστολοι: ecclesiaCpolis (ν.janin, 

La geographie2, p. 41-50) 10,23; 246,6; 

ν. etίam Ind. νerb. ναός. 
Π ατέ ρ ε ς: ecclesia Nίcaeae (ν. janίn, 

Les eglises, p.l19) terrae motu deiecta 

72,16; ν. etίam Ind. νerb. ναός. 
&γι ο ς Βασίλειο ς: ecclesia Caesareae 

74,20; dies festus 80,17; ν. etiam Ind. 

νerb. ναός. 

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς: ecclecia Cpolis in Man

ganis sita (ν.Janin, La geographie2, p. 
70-76) 38,20; dies festus 57 ,13; ν. etiam 

Ind. νerb. ναός, μαρτύριον άγίου Γεωρ-

γίου, σκηναi μαρτυρικαί, φροντιστή

ριον. 

Δ η μ ή τ ρ ι ο ς : magnus martyr Thes
salonicae 179,24. 

Ν ι κόλα ο ς: monasterίιιm cogno
minatum του Μολιβωτου (ν.janin, La 

geographie', p. 372-373) 73,11; ν. etiam 
Ind. νerb. φροντιστήριον. 

Παντελεήμων: ecclesia et locus 

Cpolis (ν.Janin, La geographie2, p. 388) 
194,1; ν. etίam Ind. νerb. γέφυρα, ναος 

άγίου Παντελεήμονος. 

'Άδανα: urbs Ciliciae 135,15; 176,23; ν. 

etiam Ind. νerb. κάστρον, πόλις Άδά

νης. 

'~δ η ς: locus propter Nicaeam 44, 9. 
Ά δ ρ ι α ν ο υ : ν. Άδριανούπολις. 

Ά δ ρ ι α ν ο ύ π ο λ Η; (Άδριανου, Άδριανου 

πόλις): urbs Thraciae, patria defecto
ris Leonis Tornicii 18,7; 19,2; Leo Tor

nicius ibi imperator acclamatur 19,6-8; 
27,23; 35,4; 160,17; pars militum occi

dentalium Adrianopoli profecta ad impe
ratorem postulata quaedam dicere νenit 

162,1sqq.; 186,25; 187,1,10,13; inter

νallum Adrianopoli a Cpoli 187,20; 
188,3; 189,15; Nicephorus Bryennius 

Adrianopoli profectus est 190,6; receptio 

Bryennii ab incolis 190,19sqq.; 191,10; 
Patzinacae eam obsident 201,10sqq.; 

Patzinacae obsidium solνunt 201,25; 
219,2; Nicephorus Bryennius ex Adria

nopoli contra imperatorem egreditur 

220,4-7; 228,20; Scythae Adrianopoli 
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appropinquarunt et ignem aedificiis 
extra moenia iniecerunt 231,8sqq; ν. 

etiam Ind. νerb. πόλις, τείχος, τείχη 
Άδpιανουπόλεως. 

Ά δ ρ ι α ν ο υ πολίτη ς: 43,5; 
Άδριανουπολίται: 231,14. 

Ά ζ α ς: castellum; ν. Ind. νerb. τείχη, φρού
ριον του Άζας. 

'Αθάνατοι: corpus militare 187,12; 235,16; 
- στρατιώται 162,28. 

Ά θ ύ ρ, Ά θ ύ p ας: urbs in Propontide sita 
67,20; 195,4,11,22; ν. etiam Ind. νerb. 
πολίχνιον Άθύpα. 

Αlγυπτος: 39,29. 
Αiθίοψ: 25,27. 

Α i μίλι ο ς Π α υ λ ο ς: consul Romano
rum 169,13. 

Ά κ έ φ α λ ο ι: ν. Ind. νerb. αί'pεσις Άκεφά
λων. 

Άλβα ν ο ί: 7,21; 15, ll; (ν. Βρανούση 'Έ., 

Οί οροι «'Αλβανοί» καί «Άρβανίται» ... 
Σύμμεικτα 2, 1970, 207-254). 

Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς: urbs Ciliciae 94,13. 
Ά λ έ ξ α ν δ ρ ο ς μέγας: Macedonιιm rex 

169,15; 178,4;- ό Μακεδwν 215,19. 

'Αλέξιος Α' Κομνηνός: imperator 

Byz. (a.1081-1118); prohedrus, ab impe

ratore mittitur Ruselium ιιt referret 
153,29sqq.; prohedrus, Rιιselium νin

ctum Cpolim induxit 159,9sqq.; pro
hedrus e Selymbria recedit 192,25; 
prohedrus, exercitus dux cum Ruselio 

contra Ioannem Bryennium intra 
Athyram νersatum pugnat 195,1sqq.; 

nobilissimus, domesticus occidentis, 
exercitus dux a Botaniate missus 

contra Nicephorum Bryennium, eum 

νincit et capit 222,4sqq.; nobilissimus, 
domesticus occidentis, sebastus, exer

citus dux a Botaniate eligitur et 

Nicephorum Basilacem νincit et capit 
229,27sqq. 

'Αλέξιος Στουδίτης: patriarchaCpolis 
(a. 1025-1043) 13,4. 

Άλο υ σι άν ο ς Σα μ ο υ ή λ: νestarcha 
96,24. 

'Άλπεις: 170,19,21. 

Ά λ υ ά τ η ς Θεό δ ω p ο ς: prohedrus, a 
Romano Diogene arcessitur; de sta
tura et νirtιιte eius 131,22sqq.; con
f1igit cum Crispino; captus excaecatur 
132, llsqq.; ν. etiam Jnd. νeι-b. πρόε
δρος. 

'Άλυς: f1nmen; ν. Ind. νeι-b. ποταμος 
'Άλυς. 

Άλω ε i ς: mythici gigantes γΩπος et 'Ε
φιάλτης 203,4. 

Ά μ άσε ι α: ν. Jnd. νeι-b. aστυ, κάστρον 
'Αμασείας. 

Ά μ β ρ όσιο ς: episcopιιs Mediolani 240,26. 
Άμε ρ τ ι κ fj ς: ad Chalep transit 75,7 /8; 

Michaele VI regnante Cpoli aderat 
75,10/11; damnatus in exsilinm mit
titnr 75,12/13; reνocatus missus est 
contra Hnnnos (Turcos) 75,13-15; transit 
ad amiram Chalep 75,16; exercitns 
dux Tnrcorum genere regio notus 
86,7-9. 

Ά μόριο ν: urbs Phrygiae; a Turcis diri
pitur 95,16sqq.; 95,21; ν. etiam Ind. 
νerb. πολιτεία 'Αμορίου. 

Ά ν α τ ολικά: ν. Ind. νerb. έπαρχία, θέμα 
'Ανατολικών, στρατηγία θέματος 'Ανα
τολικών. 

Ά νδρόν ι κο ς Δούκας: filius Constan
tini Χ Ducae; ν. Δούκας 'Ανδρόνικος 
(1). 

Ά ν δ ρ ό ν ι κ ο ς Δούκα ς: filius caesaris 
Ioannis Ducae; ν. Δούκας 'Ανδρόνικος 
(2). 

Ά ν ή λ ι ο ς: Cpolis monumentum 238,11. 
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Ά ν θ ία ι: 103,27; 104,25. 
Ά ν ν ίβας: 168,20. 
Ά ν ν ίο ν: 63,13; a Turcis expugnatum et 

deνastatum 64,12sqq.; ν. etiam Ind. 
νerb. δούξ , πόλις, πολίχνια, τείχη, 
ϋπαιθρα Άννίου, ποταμος παρa το 

Άννίον. 

Άντι ό χ ε ι α : urbs Syriae ab Hunnis (Tur
cis) diripiebatur 75,22; 76,9; 79,15; 80,7; 
83,5; 94,7; 140,22;- κατa Κοίλην Συ

ρίαν 140,5; μεγάλη - patria Petri Li

bellisii 87,16/17; 93,19/20; a Nice
phoro ρhoca capta est 176,21; Θεού
πολις, μεγάλη 207,21; ν. etiam Ind. 
νerb. άρχή, δούξ, κατεπάνω μεγάλης 

Άντιοχείας, πόλεις Άντιοχείας. 

Άντιοχείς: 140,12. 
Άντίοχος ό 'Επιφανής: rex Syriae 

169,9. 
Ά π οκά π η ς Βασίλειο ς: fortiter ur

bem Mantzikiert contra Turcos defen
dit37,10sqq.;magister, princeps urbium 
ad Istrum f1uνium 66,10/11. 

Άποκάπης Φαρασμάνιος: νestes 

91,20-22. 
'Άρα β ε ς: 75,21; 86,2,7; 91,25; 92,30; 93,7; 

171,31; 176,19; ν. etiam Άραβ!ται. 
Άρα βίτα ι: 87,27; ν. etiam 'Άραβες. 
Ά ρ β α ν ί τ α ι: incolae Albaniae; ν. Ind. 

νerb. στρατιωτικον Άρβανιτών. 

'Άρειος: haeresiarcha 72,17. 
'Άρη ς: deus belli; ν. Ind. νerb. φοιτηη1ς 

'Άρεος. 

'Αριθμοί: ν. Ind. νerb. τάγμα τών έσπε-
ρίων 'Αριθμών. 

Άρκαδιούπολις: urbs Thraciae 29,23. 
'Αρμενία: 77,1. 
Ά ρ μ ε ν ι α κ ά: ν. Ind. νerb. έπαρχία, θέμα 

Άρμενιακών, τόποι Άρμενιακοί. 

'Αρμένιο ς: 64,3; 77,25; 
'Αρμένιοι: 84,26; 86,15; 91,18; 105,28; 

106,31; 132,27; 171,18; 231,23; ν. etiam 
Ind. νerb. πεζοί, πεζον 'Αρμενίων. 

Άρριανίτης Κωνσταντίνος (ν. Scy
litzes 470,90): magister 28,2; pugnans 
contra Scythas occiditur 28,9/10. 

Άρτάχ: 93,14. 
"Α ρ τ ζ η: a Turcis capta 115,4; ν. etiam 

Ind. νerb. πολιτεία του 'Άρτζη. 
Ά σία: 26,17; 43,23; 66,1; 115,1; 169,8,11; 

182,4; 235,10; aνω- 82,23. 
Ά σ κάλω ν: urbs Phoenicae 198,28. 
Άσσυρία: 171,15. 
Άσσύριος: 87,16; 

Άσσύριοι: 171,16. 
Ά τ λ α ν τ ι κ ο ν πέλαγος: ν. Ind. νerb. πέ

λαγος Άτλαντικόν. 

Α ύ σ ι ν ά λ ι ο ς: dux exercitus, homo fal
lax 85,3. 

Α i.i σ ο ν ε ς: Rωnani (i.e. Byzantini) 26,7; 
165,10. 

Α ύ σ ο ν τ τι ς: 92,20. 
Ά φ ρ ι κ ή: 168,24. 

Βαλτολιβάς: 107,18. 
Βαπτιστής: ν. 'Ιωάννης Βαπτιστής. 

Βάρα γ γ ο ι: praesidium regis 186,28; 
195,22,23. 

Β α ρ δ άριο ς: flumen (Axios); ν. Ind. 
νerb. ποταμος Βαρδάριος. 

Βασιλάκης (νel Βασιλάκιος) Νι

κ η φ ό ρ ο ς : magister, catepano Theo
dosiupolis; cum Nicephoro Bryennio 
contra Turcos pugnat; capitur 120,4sqq.; 
dux Dyrrachii cum Nicephoro Bryen
nio intra urbem Thessalonicam de im
perio agit 189,14sqq.; protoprohedrus, 
dux Dyrrachii, rebellionem apparat 
228,15sqq.; ίη Thessalonicam νenit 

228,27sqq.; beneficia Nicephori Bota
niatis ηοη approbat 229,15sqq.; con-
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tra eum Alexius Comnenus mittitur 
229,27-230,1; in arcem Thessalonicae 
confugit 230,18sqq.; capitur et oculis 
priνatur 230,25sqq. 

Βασιλάκιος Νικηφόρος: ν. Βασι
λάκης Νικηφόρος. 

Βασίλειο ς Β': imperator Byz. (a. 976-
1025) 177,5; 180,9. 

Βασίλειο ς μέγας: metropolita Caesa
reae 80,1. 

Βασίλειος Άποκάπης: ν. Άποκάπης 
Βασίλειος. 

Βασίλειος Θεοδω ροκάν ο ς: ν. Θεο
δωροκάνος Βασίλειος. 

Βασίλειος Μαλέσης: ν. Μαλέσης 
Βασίλειος. 

Βατάτζης: coniux Vatatzinae 188,29. 
Β ατά τ ζ η ς 'Ιωάννη ς (ν. Scylitzes 

441,19; 442,76): partis exercitus dux, 
propinquus Leonis Tomicii, νincit Bul
garos; milites eum deserunt; confugit 
in templum in Bulgarophygo; oculis 
priνatur 24,5sqq. 

Β α τ α τ ζίν α: cum Nicephoro Bryennio e 
coniunge coniucta multos Rhaedeste
nos persuadet ut Bryennium impera
torem renuntiarent 188,llsqq.; 188,29; 
Rhaedesti imperaret Vatatzina; Bryen
nius imperator renuntiatur 191,9sqq. 

Βιθυνία: regio Asiae Minoris; 72,12; 
133,19; 203,24; 235,13. 

Β ι θ υ ν ο ί: ν.Ind. νerb. έπαρχία Βιθυνών. 
Β λ α Χ έ ρ ν α ι: locus Cpolis; το μέγιστον 

ίερον τών Βλαχερνών (ecclesia Dei
parae, ν.Janin,Lageographie2,p.161-

171) incendio deletum 108,2/3; ν. etiam 
Θεοτόκος Βλαχερνίτισσα et Ind. νerb. 
άκρόπολις, άκτή, άνάκτορα, σηκος 
Βλαχερνών. 

Βλαχερνί τισσα Θεοτόκο ς: ν. Θεο
τόκος Βλαχερνίτισσα. 

Βοτανειάται: 221,22; ν. etiam Ind. 
νerb. γένος Βοτανειατών. 

Βοτανειάτης Μιχαήλ: pater impe
ratoris Nicephori ΠΙ Botaniatis; for
titer contra Bulgaros qui Thessalo
nicam aggrediuntur pugnat; eos νincit 
177,27sqq.; fortiter contra Abasgos 
pugnat 180,27sqq.; eius mors 182,8sgq. 

Β ο τ α ν ε ι ά τ η ς Ν ι κ η φ ό ρ ο ς: νestes 

(sed apud Scylitzem 350,59,63,69; 352,25 
Θεοφύλακτος); aνus imperatoris Nice
phori ΙΙΙ Botaniatis; νestes, dux Thes
salonicae (ν. etiam Scylitzes 350, 59/60; 
352,25) contra Bulgaros pugnans mo
ritur 177,7sqq. 

Βουκελλάριοι: ν. lnd. νerb. θέμα 
Βουκελλαρίων. 

Βουλγαρία: 180,19. 

Β ο ύ λ γ α ρ ο ι: in defectionem procedunt; 
ab imperatore Michaele IV νincuntur 
8,lsqq.; a Vatatze νincuntur circa Kyp
selorum regionem 24,8-11; gens Uso
rum Bulgaros et reliquos milites de
bellat 66,10sqq.; Bulgari et Patzinacae 
partem Usorum debellant 68,9/10; 
177,6,15,18; Thessalonicam aggrediunt 
178,23; 180,19; ν. etiam Μυρμιδόνες, 
Μυσο1 et Ind. νerb. άρχηγός, έθνος, 
σατράπης, στρατιωτικον Βουλγάρων. 

Β ου λ γαρόφυγον: castellum in Thra
cia; ν. Ind. νerb. σηκος έν Βουλγαρο
φύγψ. 

Β ρ αχά μ ι ο ς Φ ιλάρ ε το ς: servitutis 
fidem imperatori professus est 231,18 
sqq. 

Β ρετταν ι κα1 νήσοι: ν. Ind. νerb. νή
σοι Βρεττανικαί. 

Βριάρεως: personamythica219,2. 
Βρυέννιο ς (Νικηφόρος, ν. Bryennius 

14-16): Adrianopolitanus, dux Cappa
docorum; oculis priνatur 43,4sqq. 
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Βρυέννιο ς Ί ωά ν ν η ς: frater Nice
phori Bryennii; fratrem adiuνat 186,26 
sqq.; fratri accurrit 189,27; curopalata 
a fratre nominatur 192,10/11; Hera
cleam expugnaνit et deνastaνit 192,18 
sqq.; 193,16,21; infelix obsessio Cpolis 
193,23sqq.; ignem iniecit domibus 
Cpolis 193,25sqq.; 194,10; in oppido 
Athyra sedem ponit 194,11-16; 195,3; 
Athyra expugnato cladem effugit 195,17 
sqq.; 196,7; in Rhaedestum init 201,7-9; 
206,18; copias suas Ruseliιιs νincit 

207,23-208, l; 225,9. 
Β ρ υ έ ν ν ι ο ς Ν ι κ η φ ό ρ ο ς : Adriano

politanus; magister; contra Turcos 
mittίtur 119,10; 120,8,13; prohedrus, 
dux Dyrrachii rebellat; inde egreditur 
Adrianopolim 186,20sqq.; cognatus 
Vatatzinae 188,11-13; 188,17; in Traia
nopolim νenit et suιιm fratrem occu
rit 189,26-28; imperator acclamatur 
190,1sqq.; in Adrianopolim νenit 

190,6; ab incolis Adrianopolis cum 
vocibus excitatis acceptus est 190,19 
sqg.; 191,9,11; dignitates et magistra
tus attribuit 192,6/7; 192,22; 196,12; 
nemo in chrysobu!Iis Bryennii ani
mum intendit 197,21; 200,18; cum Pa
tzinacis qui Adrianopolim obsident 
pactionem facit 201,25sqq.; proposi
tiones Nicephori Botaniatis negat 
219,7sqq.; casus eius tentorii et de
fectio lunae; mala aνis 221,1sqq.; 
221,10,15; Alexius Comnenus contra 
eum procedit 222,4sqq.; 222,25; 223,6, 
15,26; capitur 224,2/3; ad Alexium 
Comnenum captiνus ducitur 224,6-8; 
caecum se regi offert 224,21sqq.; 
226,1; 228,20,27; 229,6,25; 231,13; Nice
phorus Botaniates maximis bene
ficiis Bryennium aestimaνit 245,6sqq. 

Β ρ υ ε ν νι τ α ι: milites Nicephori Bryen
nii 222,27. 

Βυζάντιο ι: incolae Cpolis 11,13; 39,3; 
95,28; 162,13; 182,25; 196,10; 206,4. 

Βυζάντιον: 96,7; 144,10; 167,29; 183,29; 
192,8,12; ν. etiam Βυζαντίς, Βύζας, 
Κωνσταντινούπολις. 

Β υ ζ α ν τ ί ς: Cpolis 44,13; 187 ,4. 
Βύζας: ή Βύζαντος (Cpolis) 16,22; 43,19; 

132,26; 133,20; 145,22; 160,19; 162,23; 
180,22. 

Γάγγης: flumen; ν. Ind. νerb. ποταμος 
Γάγγης. 

Γα λα τ ία: regio Asiae 62,27. 
Γαλλία ι: 'Άνω- 170,18; Κάτω- 167,30; 

170,20,25. 
Γερμανίκεια: 84,25; 176,22. 
Γερμανοί: 115,12; ν. etiam Φράγγοι. 
Γέρων: ν. Μιχω)λ Στ'. 

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς: ethnarcha Abasgiae; ab 
imperatore Basilio 11 νictus foedus 
cιιm Romanis fecit et filium suum 
pignori Ioco regi dedit 181,20sqq. 

Γεώργιος Μανιάκης: ν. Μανιάκης 

Γεώργιος. 

Γότθοι: ν. Ind. verb. έθνη Γοτθικά. 
Γυψάριον: 95,12. 

Δ α β ί δ: megas hetaeriarcha 209,2. 
Δαλασσηνος Κωνσταντίνος: 9,15. 
Δ ι α θ ή κ η Νέα (Noνum Testamen-

tum): 199,5. 
Δ ι α κ ον ίσση ς ( τά): locus Cpolis 162,26. 
Δ ι λ ιμ ίτ α ι: 115,19. 
Δ ιό ν υ σ ο ς : deus in mythologia graeca; 

ν. Ind. νerb. στρατιa Διονύσου. 
Δοβρομηρός: 232,11. 
Δ ό κ ε ι α : urbs Paphlagoniae 130,29; 131,15; 
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132,10; ν. etiam Ind. νerb. κρησφύ

γετον, φρούριον Δοκείας. 

Δοκειανος Μιχαήλ: dux!taliae7,24/ 
25; νestarcha 27,26; pugnans contra 
Scythas capitur; interficit ducem Scy
tharum et interficitur 28,9sqq. 

Δορύλαιο ν: urbs Phrygiae 97,20; 142,30. 
Δούκας Άνδρόνικος (1):filiusimp. 

Constantini Χ Ducae et Eudociae; Ro
manus ιν Diogenes eum regem creat 
83,27. 

Δούκα ς Ά ν δ ρ ό ν ι κ ο ς ( 2): filiιιs cae
saris Ioannis Ducae; plerique conten
dunt famam per milites diνulgare 
«Romanus Diogenes in cladem in
cidit» 124,27sqq.; Eudocia eum arces
sit 130,6sqq.; protoprohedrus, dome
sticus orientis designatus contra Ro
manωn Diogenem; Chataturiιιm νin
cit et capit; Adana, in qua Romanus 
residebat Andronico Duca traditur 
cum Romano 134,4sqq.; ν. etiam Ind. 
νerb. στρατόπεδον Άνδρονίκοu Δούκα 
(2). 

Δ ο ύ κ α ς Ί ω ά ν ν η ς: caesar; frater 
Constantini Χ Ducae, patruus Michae
lis νπ Ducae; 80,27; Eudocia desperans 
Romani Diogenis liberationem eum 
abdicat 130,6-10; 130,13; cum Mi
chae!e νΙΙ exercitum mittere contra 
Romanum Diogenem statuunt 131,1 
sqq.; 131,10; 134,5; Nicephorus (Nice
phoritzes) eum imperatori suspectum 
reddit 141,9-11; contra Turcos mit
titur 142,27-29; Ruselium castra ha
bere ex adνerso parte fluνii Sangarii 
audit 143,1sqq.; !egatio eius ad Ruse
lium; Ruselius legationem non accipit 
143,7sqq.; optimo consilio Nicephori 
Botaniatis non obtemperat et flu
νium Sangarium transgrediatur 143,16 

sqq.; a Ruselio νincitur et capitur 
144,1sqq.; νinculis tenebatur 144,8 
sqq.; 145,1,3,27; Ruselius eum νinculis 
solνens regem Romanorum creat 
146,9sqq.; 146,23,25; 147,13; a Turcis 
capitur 148,5/6,11,19,22,25; qui missi 
erant a rege eum redemerunt 149,7-9; 
monachus factus in regiis subiit 
149,9sqq.; 153,10; ν. etiam Ind. νerb. 
στρατηγος αύτοκράτωρ. 

Δούκας Κωνσταντίνος: filius cae
saris Ioannis Ducae; protoprohedr-us; 
cum exercitιι adνersus Romanιιm 

Diogenem mittitur et prope Dociam 
castra ponit; Theodorum Alyatem, 
socium Romani Diogenis capit et ocu
lis priνat; Cpolim reνertitur 131,9sqq. 

Δούκας Κωνστάντιος: frater imp. 
Michaelis νΙΙ Ducae; beneficientias 
imp. Nicephori Botaniatis non aesti
maνit 234,9sqq.; noνas res contra Bo
taniatem molitur 235,29sqq.; mona
chus tondetur et in exsilio agitur 237,11 
sqq. 

Δ ρ ί σ τ ρ α: ν. Ind. νerb. κατεπάνω, κά
στρον Δρίστρας. 

Δριστ:ρηνοί: 158,18. 

ΔυρράΧιο ν : 'Επίδαμνος olim nomina
tur; Nicephorus Bryennius, dux Dyr
rachii, nomen imperatoris ibidem usur
pat 186,20sqq.; dux Dyrrachii Nicepho
rus Basilaces 189,15/16; ν. etiam 'Επί
δαμνος et Ind. νerb. δοuξ Δυρραχίου. 

Έ β δόμο υ μονή: monasterium Cpolis 
(ν. janin, La geographie2, p. 267-269) 
155,9,15. 

'Έδεσσα: urbs in Euphratem sita; ν. Ind. 
νerb. κατεπανίκιον 'Εδέσσης. 

'Εκκλησία (Ecclesia): 111,7;- Έφεσίων 
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λαμπρa και περιφανi]ς 233,12;- καθο
λικi] 241,1;- καθολικi] 'Ικονίου 198,27; 
- Νεοκαισαρέων 214,17;- καθολικi] Σί

δης 139,14; ν. etiam Πατέρες 'Εκκλη
σίας et Ind. νerb. φωστi]ρ 'Εκκλησίας. 

Έλεει ν όπολ ι ς: 112,4; ν. etiam Έλενό
πολις. 

Έ λ ε ν ό π ο λ ι ς: urbs Bithyniae 112,2,3,5. 
Έλλάς: 66,21; ν. etiam Ind. νerb. δικα

στi]ς Πελοποννήσου και 'Ελλάδος. 

Έ λ λ ή σποντο ς: 71,19; 206,27. 
Έ π ί δ α μ ν ο ς: Δυρpάχιον etiam nomi

natur 186,22; Nicephorus Basilakes 
rebellionem incipit 228, 15sqq.; ν. 

etiam Δυppάχιον et lnd. νerb. πόλις 
Έπιδάμνοu. 

Έ π ι μ η θ ε ύ ς : persona mythologiae grae
cae 23,5. 

Έ ρ u θ p a θάλασσα: 203,12. 
Εύαγγελισμος Θεομήτορος: dies 

festus 207,16. 
Ε ύ δ ο κ ία: uxor Constantini Χ Ducae et 

Romani Diogenis; imperatrix Byz. (a. 
1067) 58,23; 62,12; Constantino Χ mor
tuo Eudocia cum liberis sceptrum 
regni obtinet, confirmata est ne altero 
matrimonio coniungeretur 73,14sqq.; 
78,19; Romanum Diogenem magi
strem et strate!atem renuntiat 79,10; a 
iure iurando solνitur 79,22sqq.; Roma
nus Diogenes maritus et imperator ab 
Eudocia elegitur 80,9/10; 111,15,20; 
Romanum Diogenem abdicat 130,6 
sqq.; e regio expellitur et monacha 
tondetur 130,19sqq.; Romanum Dioge
nem funerat 138,21sqq.; 140,2,19; a 
Nicephoro Botaniate honoratur 233,22 
sqq.; ν. etiam Ind. νerb. αύγούστα, 
βασιλίς, δέσποινα. 

Ε ύ p ώ π η: 26,17; 43,23; 66,3; 67 ,10,16; 
68,20; 169,8; 182,4. 

Εύστpάτιος Χοιροσφάκτης: ν. 

Χοιροσφάκτης Εύστράηος. 

Ε ύ φ p ά τ η ς: flumen; ν. Ind. νerb. πο
ταμος Εύφράτης. 

Έ φ έ σ ι ο ι: ν. Ind. νerb. μητρόπολις Έφε
σίων. 

Ζ α μ ο ύ χ η ς: exercitus Turcorum dux 
62,26. 

Ζ ε ύ ς: sidus Jυpiter 19,1. 
Ζ ό μ π ο ς: ν. Ind. νerb. γέφυρα Ζόμπου. 
z υ γ ό ς: ιηοηs Αiμος 30,27; ν. etiam Ind. 

νerb. κλεισούρα ι, στενωποi Ζuγοϋ. 

Ζ ω ή: imperatrix Byz. (a. 1042); filia 
imperatoris Byz. Constantini νΙΙΙ; 

post mortem Michaelis IV, eius mariti, 
imperatrix creata est; imperator Mi
chae] ν ab ea adoptιιs fidem eί con
firmat 8,22sqq.; Michael ν in exsilium 
eaιη nιίttit et monacham facίt 10,24-27; 
a popιιlo defensa; exsilio redit et 
regnum cυm sua sorore Theodora 
recipit 14,17-21; Constantinum Mono
machιιm reνocant 14,2lsqq.; Zoe ante 
Theodoram moritιιr 41,10/11; ν. etiam 
Jnd. νerb. βασιλίς, δέσποινα. 

Ή ράκλεια (1): urbs Thraciae o1im Πέ
ρινθος nominata; ab Ioanne Bryennio 
expugnata 192,20sqq.; 206,28; 209,10; 
ν. etiam Πέρινθος. 

Ήρά κ λ ε ι α (2): urbs in Euxino Ponto; ν. 
Ind. νerb. άρχιερεuς Ήρακλείας. 

Ήράκλειαι στfjλαι: 170,25. 
Ή ρ α κ λ fj ς: 181,4; ν. etiam Ind. νerb. 

κωμόπολις Ήρακλέος. 

'Ή ρια (τά): (ν.janin, Constantinople2 p. 
148-150) 112,5; ν. etiam Ind. νerb. 
οίκος βασιλικός, παλάτια Ήρίων. 

Ή σ ίο δ ο ς: 104,17 (το ήσιόδειον). 
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Θεοδόσιος Α': imperatorByz.(a.379-
395) 240,15; 241,20. 

Θ ε ο δ οσιούπολ ι ς (νel Θεοδοσίου πό

λις): Romanus Diogenes progrediens 
ibi adνenit 114,27 /28; ante paucos an
nos νestituta et firmata erat 115,1-4; 
catepano eius magister Nicephorus 
Basilaces 120,6; Romanus Diogenes ibi 
moratur 128,21sqq.; ν. etiam Ind. νerb. 
aρχ!) Θεοδοσιουπόλεως. 

Θεοδώρα: imperatrix Byz. (a. 1042, 
1055-1056); filia imperatoris Byz. 
Constantini VIII; in Sancta Sophia ex 
uno Petriorum redacta imperatrix 
proclamatur 13,5sqq.; cum sorore Zoe 
imperat 14,21; ex exsilio Constanti
num Monomachum reνocant; Theo
dora regno cedit 14,21sqq.; post eius 
sororis et Constantini Monomachi 
mortem sola regnat; eius regni spa
tium 41,9sqq.; ν. etiam Ind. νerb. 

αύγούστα. 

Θεο δ ω ροκάνος Βασίλειος: magi
ster 17,13sqq. 

Θεοδωροκάνος Κωνσταντίνος: 

prohedrus 190,9sqq. 
Θεόδωρος Άλυάτης: ν. Άλυάτης Θεό

δωρος. 

Θ ε ο μ ή τ ω ρ: ν. Εύαγγελισμος Θεομήτο

ρος. 

Θ ε ο τ ό κ ο ς Β λ α χ ε ρ ν ί τι σ σ α : ν. Ind. 
νerb. εiκόνισμα θεiον, εiκwν Θεοτό

κου Βλαχερνιτίσσης, ναός, σηκός. 

Θεούπολις μεγάλη Άντιόχεια:ν. 

'Αντιόχεια. 

Θ ε ο φ ά ν ι α: dies festus 197,12. 
Θερμόπολις: 23,11. 
Θεσσαλονικείς: ν. Ind. νerb. γένος 

Θετταλών, μητρόπολις Θεσσαλονι

κέων. 

Θεσσαλονίκη: 8,4; 15,14; 66,21; 

179,26sqq.; 229,2; 230,2,8,26; ν. etiam 
Ind. νerb. aκρόπολις, aστυ, φρούριον 
Θεσσαλονίκης. 

Θ ε ττ α λ ο ί (incolae Thessalonicae): ν. 

Ind. νerb. γένος Θετταλών. 
Θρqκες: 160,18. 
Θ ρ~ κ η: 206,29; ν. etiam Ind. νerb. πό

λεις θρςικιj)αι. 

'Ί β η ρ ε ς: incolae Iberiae regionis Cauca
sianae 171,19; ν. etiam Ind. νerb. χώρα 
Ίβήρων; 

incolae Hispaniae 170,14; 171,14. 
Ίβη ρ ία: regio Caucasiana 36,15; 76,29; 

171,15; ν. etiam Ind. νerb. χώρα Ίβη
ρίας; 

Hispania 170,15. 
Ίβη ρ ι κ ή (= 'Ιβηρία): 36,5,8; 64,1; 171,6; 

ν. etiam Ind. νerb. κώμαι, πολίχνια 
Ίβηρικfiς. 

'Ιεράπολις: urbs Syriae 86,1; ab impe
ratore Romano Diogene expugnata 
86,11sqq.; 87,30; 88,4; 108,22; ν. etiam 
Ind. νerb. άκρόπολις, aστυ, πόλις 

'Ιεραπόλεως, μεγαλόπολις. 

Ί η σ ο i3 ς Χριστό ς: 164,24,26; 209,20; 
γενέθλια 'Ιησοi3 Χριστοi3 79,9; έναν
θρώπησις Ίησοi3 Χριστοi3 52,16; ν. 

etiam Ind. νerb. έορτ!) 'Αναστάσεως 
Χριστοi3, γενεθλιακ!) έορτ!) Χριστοi3; 

συνήθεια Χριστοi3; αΊματα χριστια

νικά. 

'Ι κόνιον: urbs Lycaoniae 106,20; 142,1; 
ν. etiam 'Εκκλησία καθολικιl 'Ικονίου 
et Ind. νerb. πολιτεία 'Ικονίου, προε
δρία καθολικης 'Εκκλησίας 'Ικονίου. 

''Ι λ ι ο ς (Τροία): 169,1. 
'Ιλλυρικόν: 8,12;66,21. 
'Ιλλυριοί: 158,15. 
'Ι ν δ ι κ ή (='Ινδία): 114,32. 
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'Ινδοί: 67,29. 
'Ι ο υ δ α ίο ς: caecat Romanum IV Dioge

nem 137,19; 138,1,4-6. 
Ίο υ σ τ ι ν ι α ν ο ς Α': imperator Byz. (a. 

527-565) 72,6. 
'Ισαάκιος Α' Κομνηνός: imperator 

Byz. (a. 1057-1059); filius Manuelis 
Comneni Erotici; contra Michaelem VI 
cum aliis rebellat 42,20sqq.; a sociis 
dux et dominus princeps creatur 
43,17 /18; 43,20; Nicaeam praeoccupat 
44,3-6; copias Michaelis VI proeliatur 
et eas νincit 44,6sqq.; 44,23; ad Cpolim 
proficiscitur 45,4/5; 45,12,20,23; 46, 
11,14,18,22; in Cpolim introducitur 
4 7,24-28; a patriarcha coronatur 4 7,28 
sqq.; eius effigies tenentis gladium nu
datum monetis cuditur 48,6-8; conatus 
patriarchae expulsionis 49,30sqq.; 51,20; 
expeditio contra Sauromatas et Scy
thas; deditio eorum 53,13sqq.; peri
culum νitae effugit 54,4sqq.; mo
nachus factus est 55,8-10; Constan
tinum Ducam regem creat 55,10-14; in 
monasterio Studii se confert 55,14-16; 
eius regnis spatium 55,16/17; ν. etiam 
Ind. νerb. cφχισύμβουλος. 

'Ι σ α ά κ ι ο ς κ ο μ ν η ν ό ς: ν. Κομνηνος 

'Ισαάκιος. 

Ί σ α υ ρ ία: regio Asiae Minoris 133,17. 
''Ι σ α υ ρ ο ι: ν. Ind. νerb. χώρα 'Ισαύρων. 

'Ισπανία: 170,17. 
'Ι σ ρ α η λ i τ α ι: 203,12. 
''Ι σ τ ρ ο ς : flumen; Patzinacae Istrum trarιs

grediuntur 24,25sqq.; 30,27; 53,14; tota 
gens Usorum Istrum transit 66,12 sqq.; 
delecti Usorum Istrum transierunt et in 
suam terram recurrerunt 67,29sqq.; ν. 
etiam Σκύθαι et Ind. νerb. μιξοβάρ
βαρον, πόλεις, χείλος, χώραι, χωρία. 

'Ιταλία : 96,11; 170,17; 228,23; ν. etiam 

Ind. νerb. κατεπάνω 'Ιταλίας, άρχη 
iταλική, μέρη iταλικά. 

Ί ωά ν ν η ς Α' Τ ζ ι μ ι σ κ ή ς: imperator 
Byz. (a. 969-976) 176,27. 

'Ι ω ά ν ν η ς Η ' Ξ ι φ ι λ ί ν ο ς : patriarcha 
Cpolis (a. 1064-1075) 73,17sqq. 

'Ι ωά ν ν η ς Βαπτιστή ς: persona bi

blica 9,4. 
'Ιωάννη ς Βρυέννιο ς: ν. Βρυέννιος 

'Ιωάννης. 

'Ιωάννης Δούκας: ν. Δούκας 'Ιωάν

νης. 

Ί ωά ν ν η ς Κ ο μ ν η ν ό ς: ν. Κομνηνος 

'Ιωάννης. 

'Ιωάννη ς: eunuchus, protoprohedrus 
protosyncellorum, metropolita Sides; 
Michael VII eum rerum administra
torem adhibuit 139,10sqq.; Nicepho
rus (Nicephoritzes) eum depellit a 
muneribus publicis 141,6-9. 

Ί ωά ν ν η ς: monachus, orphanotrophus; 
frater Michaelis IV; 9,17; a Michaeie V 
in aeternum exsilium mittitur 9,21-23. 

Ί ώ β: persona biblica 51,6; 138,25. 
Ίων aς: persona biblica 144,19. 
Ίωσ!)φ Τραχανειώτης: ν. Τραχα-

νειώτης Ίωσήφ. 

Κ α ι σ άρε ι α: urbs Cappadociae 74,18; 

98,16. 
Κ α ι σ α ρ ε ί ς: ν. Ind. νerb. μητρόπολις, 

πόλις Καισαρέων. 

Καλαβρύη: 222,15. 
κ α λ χ η δ ώ ν : ν. Χαλκηδwν et Ind. νerb. 

άρχιερεuς Καλχηδόνος. 

Καπιτώλιον: (ν. janin, Constanti
nople2, p. 174-176) 80,20. 

Κ α π π α δ ό κ α ι: 81,14;89,9;125,22; ν. etiam 
Ιηd.νerb.γη,Θέμα,στρατηγός,στρα

τιώται, χώρα Καππαδοκών. 
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Καππαδοκία: ν. Ind. νerb. θέμα Καπ
παδοκίας. 

Κάρπαθο ς: ν. Ind. νerb. νfjες καρπα-
θικαί. 

Καρχηδών: 168,22. 
Κάτμα: 92,21. 
Κ ε λ ε σ ί ν η: ν. Ind. νerb. χώρα Κελεσίνη. 
Κελτιβηρία: 170,22. 
Κέρα μ ο ς: ν. Ind. νerb. πολίχνιον Κερά

μου. 

Κηρουλάριος Μιχαήλ: ν. Μιχαηλ 

Κηρουλάριος. 

Κ ί λ ι κ ε ς: 75,3; ν. etiam !nd. νerb. χώρα 
Κιλίκων. 

Κ ι λ ι κ ία: regio Asiae Minoris 75,2; 79,15; 
83,4; 94,12,13; 106,25; 107,7; 134,15; ν. 
etiam Κίλικες et Ind. νerb. κάστρα 
περi Κιλικίαν. 

Κλαυδιούπολις: 107,24. 
Κλειδί ο ν: ν. Ind. νerb. κλεισούρα Κλει

δίου. 

Κ ο ίλη Σ υ ρ ία: ν. Συρία. 

Κ ο λώ ν ε ι α: 62,23; 83,6; 106, 16; 129,26; 
ν. etiam !nd. νerb. άρχιερεύς, θέμα 
Κολωνείας. 

Κόμανοι: ν.Ind. Verb.έθνοςΚομάνων. 

ΚομνηνΌς 'Ισαάκιος: filius Ioannis 
Comneni et frater imp. Alexii Comne
ni; contra Turcos pugnat; νictus 

capitur 142,8sqq.; multis pecuniis 
libertatem suam redemit 142,25/26. 

Κ ο μ ν η ν ο ς 'Ιωάννη ς: filius Manuelis 
Comneni Erotici et frater imp. Isaacii 
Comneni 55,11. 

ΚομνηνΌς Μανουήλ: filius Ioannis 
Comneni, frater imperatoris Alexii 
Comneni; protoprohedrus; imperator 
Romanus Diogenes curopalatem ho
norans ducem exercitus eligit et 
contra Turcos mittit; νincitur et ca
pitur 108,6sqq.; in Cpolim cum trans-

fugito duce exercitus Turcorum reνer
tit 110,5sqq.; 114,24. 

Κοσμάς Α' Ίεροσολυμίτης: pa
triarcha Cpolis (a. 1075-1081) 198,19; 
233,14. 

Κ ο τ υ ά ε ι ο ν: urbs Phrygiae 135,24; 203,28. 
Κουκουσός: ν. Ind. νerb. αύλώνες 

Κουκουσοu. 

Κουτλουμούσης: 204,29. 
Κουτλουμούσιοι: 213,5,12; ν. etiam 

Τούρκοι Κουτλουμούσιοι. 

Kρij τες: 23,9. 
Κ ρ ή τ η: a Nicephoro J>hoca recιψerata 

172,2,12;173,2,5,10,14; insulae spatium 
174,21-23; Nicephorus Phocas Chri
stianorum pro Saracenis Cretam domi
cilium fecit 175,25sqq.; Michael Atta
liata Cretam inνisit 176,6-9; impe
rator Nicep!1orus Botaniates manus 
romanas e Creta coηtra Nicephorum 
Bryennium cogit 221,31-34; ν. etiam 
Ind. νerb. χώρα Κρήτης. 

Κρισπϊνος (Robert Crispin): deficit a 
rege 96,10sqq.; Samuelem Alusiaηum 
νincit 96,21sqq.; fides eius serνitutis 
accepta est 97,21sqq.; contra Roma
num Diogenem missus est 131,30sqq.; 
134,8. 

Κρόνο ς: sidus 18,22. 
Κρύα Πηγή: 113,23. 
Κύζικο ς: urbs in Propontide sita; 

terrae motus 71,19; 206,24; ν. etiam 
Ind. νerb. χερρόνησος Κυζίκου. 

Κύκλω π ε ς: personae mythologiae 
graecae 173,27. 

Κ υ ρ ι α κ ή: Βα'tων (dies festus) 212,2;- με
γάλη (Pascha) 96,26; Νέα- (dies festus 
S. Thomae) 10,9. 

Κύψε λ α: urbs Thraciae 24,9. 
Κ ω ν σ τ α ν τι ν ι α κ ο ς φ ό ρ ο ς : ν. Ind. 

verb. φόρος Κωνσταντινιακός. 
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Κωνσταντίνο ς Α': imperator Byz. (a. 
324-337) dictus μέγας; 167,24; 171,13,20. 

Κωνσταντϊνος Θ' Μονομάχος: 

imperator Byz. (a. 1042-1055); de 
exsilio reνocatus est 14,23; seditionem 
contra eum Georgius Maniakes moνet 
15,6sqq.; classem russicam fugere 
coegit 16,17sqq.; scholas juris et phi
losophiae et secretum juris priνati 
excitat 17,22sqq.; defectio Leonis Tor
nicii 18,5sqq.; J>atzinacae Jstrum trans
grediuntur, subiectioneω repraesen
tantιιr 24,25sqq.; Patzinacae praedan
tur terraω Roωanoruω 25,20sqq.; 
infrιιit conatιιs actionis cohibendi 
26,7sqq.; e podagra laborat 29,1; vi
ctoria Roωanoruω contra Scythas 
29,6sqq.; Scythae inciderunt in To
plitzurn; repelluntur 30,9sqq.; expe
ditio contra Scythas; clades Roωa
noruω 30,18sqq.; nullaω ωeωoι-a
bileω viω contra hostes eωittit 35,9 
sqq.; Hunni Neuthalitae t1uνiuω Gan
geω transeunt et terraω Roωanoruω 
nocent 35,18sqq.; obsidio infelix a 
sultano urbis Mantzikiert 37,10sqq.; 
non occiditur ίη regiis sed in propriis 
doωibus; habitus 38,5sqq.; transpo
suίt subiectίs elephanteω et caωe
lopardaliω, aniωaliuω insueta genera 
38,25sqq.; duobus annis ante vitae 
fineω ωutationem factorum ostendit 
40,13sqq.; se ipse regem creare νoluit 
41,4-7; eίus regni spatium 41,7 /8; eo 
ωortuo Theodora imperium recepit 
41,9/10. 

Κωνσταντίνος Ι' Δούκας: impe
rator Byz. (a. 1059-1067); νestarcha, 
socius Isaacii Comneni 45,1lsqq.; 
prohedrus, ab Isaacio Comneno impe
rator designatur 55,10sqq.; collegia 

urbis coegit et orationeω eis habuit 
56,llsqq.; coniurationem contra euω 
reprimit 57,12sqq.; ωotus habitus eius 
guberηationis 60,2lsqq.; exercituω 
neglexit; ίncursiones 62,15sqq.; Pan
cratium duceω Annii declarat 64,2 
sqq.; contra Uzos proficiscitur 67,17; 
Cpoliω reνersus est 68, 17; terrae 
motus 69,24sqq.; cometa apparuit 
72,26sqq.; ωorbus et eius ωors 73,6-8; 
eius regni spatiuω 73, 12/13; 75,12; 
77,15; 130,1'1; 139,27. 

ΚωνσrανrίΎος Γ' Λειχούδης: 

prohedrns, protoνestiarius, patriar
cha Cpolis (a. 1059-1063) 53,5sqq. 

Κωνσταντ:ϊνος Δαλασσηνός: ν. 

Δαλασσηνος Κωνσταντίνος. 

Κ ων σ ταν τϊν ο ς Δούκας: ν. Δούκας 

Κωνσrαντ!νος. 

Κ ω ν στα ν τ'ίν ο ς: patruus Michaelis Υ; 
v. Ind. νerb. νωβελλίσιμος. 

Κωνσταντ'ίνος: praepositus, eunu
chus, exercitus dux Roωanoruω; circa 
Λdrianopoliω incursioneω Scytha
rum (J>atzinacoruω) exspectat 27,23 
sqq. 

Κωνσταντινούπολις: 45,7; 107,30; 
131,28; 185,1;- μεγάλη 164,16; a Leone 
Tornicio obsidetur 19,6sqq.; ν. etiam 
Βυζάντιον, Βύζας, νέα 'Ρώμη et Ind. 
νerb. βασιλεύουσα, βασιλίς, μεγαλό

πολις τής έψας, μητρόπολις πόλεων, 

πόλισμα θεότεuκτον; άρχιποίμην, 

έπαρχος, τείχη Κωνσταντινουπόλεως; 

πλατείαι, σωματεϊα πόλεως (Cpolis). 
Κωνστάντιος Δούκας: ν. Δούκας 

Κωνστάντιος. 

Λ α ι σ τρυγόνες: personae mythologiae 
graecae 173,27. 
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Λάμπη: urbs Phrygiae 186,13; 194,21. 
Λάρισσα: 98,17. 
Λατίνος: 37,23,31; Κρισπίνος96,12;έξ

άρχων Λατίνων Κρισπίνος 97,7; 'Ρου
σέλιος 141,27; 153,28; 206,27; Έρβέβιος 
Φραγγόπωλος (ν. Scylitzes, 467 ,5) 29,7; 
ν. etiam Κρισπίνος, 'Ρουσέλιος; 
Λατίνοι: 7,21. 

Λ ε ι χ ο ύ δ η ς ( Στέφανος, ν. Scylitzes, 
446,80-92): dux Syriae 35,28. 

Λέκας: 232,8. 
Λέω ν Σ τ': imperator Byz. (a. 886-912) 

240,3. 
Λέω ν ( Στραβοσπόνδυλος, ν. Scylitzes, 

479,15/16): Theodora administratio
nem rerum ei tradidit 41,13sqq. 

Λέω ν, ό έπi τών δεήσεων: in Mantzi
kiert necatur 129,13. 

Λιβελλίσιος Πέτρος: magister87,15 
sqq. 

Λ ι π α ρ ί τ η ς: exercitus dιιχ 36,13-16; a 
Turcis capitur 36,19; a sιιltano libera
tur 36,25; imperator honoribus pu
blicis eum honorat 36,30sqq. 

Λ ο β ι τ ζ ό ς: locus Bulgariae 54,4. 
Λ υ δ ο ί: ν. Ind. νerb. γfj Λυδών. 
Λ υ κ α ν δ ό ς: urbs Cappadociae 76,29; ν. 

etiam Ind. νerb. θέμα Λυκανδοu. 
Λ υ κ ά ο ν ε ς : ν. Ind. νerb. τάγμα Λυκαό

νων. 

Λυκαονία : regio Asiae Minoris 106,19; 
133,17. 

Μ α κάρων νfjσοι: ν. Ind. νerb. νfjσοι 
Μακάρων. 

Μακεδονία: ν. Μακεδονικi] et Ind. 
νerb. μέρη μακεδονικά. 

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ή (= Μακεδονία): 27,19; 
30,26; 69,19; 160,15; 161,20; 219,1. 

Μ α κ εδώ ν: ν. Άλέξανδρος; 

Μακεδόνες: 201,13; έκκριτοι Μακεδό
νες 169,25; milites Nicephori Bryennii 
195,20; 196,4; 223,14; ν. etiam Ind. νerb. 
aποστασία, βασιλεuς Μακεδόνων. 

Μ αλέ σ η ς Βασίλειο ς: protoνestes, 

logotheta aquarum(?); captιιs est in 
proelio Mantzikiert 129,15-18; reνer
sus ex captiνitate Turcorum consilia
torfitRuselii 144,30sqq.; publicationem a 
Michaele VII sustinuit 145,10sqq.; 
iniιιste exsilii damnatus est 148,18sqq. 

Μανιάκης Γεώργιος: 7,12;magisteΓ 

et catepano Italiae 9,17-19; contra 
Constantinum !Χ Monomachιιm sedi
tionem moνet 15,6sqq.; pugnans in
terficitur 15,16sqq. 

Μανουi]λ Κομνηνός: ν. Κομνηνος 

Μανουήλ. 

Μ α ν τ ζ ι κ ί ε ρ τ: νanus conatus sultani 
urbem bellum occupare 37, 10sqq.; 
sιιbiectum est a sultano 115,16-18; 
Romanus IV Diogenes statιιit hanc 
urbem Romanorum imperio resti
tuere 115,20sqq.; 116,19; obsessio et 
expugnatio ll7,7sqq.; 128,17; ν. etiam 
Ind. νerb. κάστρον, πόλις, πόλις pω
μαϊκή, φρούριον Μαντζικίερτ. 

Μ α ξ έ ν τι ο ς: imperator Rom. (a. 307-
312); a Constantino Ι νictιιs 167,30. 

Μ α υ ρόκα σ τ ρ ο ν: ν. Ind. νerb. φρού
ριον Μαυροκάστρου. 

Μ α χ μ ούτι ο ς (Mahmud): ameras Cha
lep 88,13. 

Μ ε δ ιό λ α ν α: urbs Italiae; ν. Ind. νerb. 
έπίσκοπος Μεδιολάνων. 

Μ ε λ ά γ γ ε ι α: ν. Ind. νerb. έπίσκεψις 
Μελαγγείων. 

Μελ ισσοπετρ ίον: 129,26. 
Μ ε λ ι τ η ν ή : urbs Cappadociae; ibi exer

citus Macedonum turbatus est 18,10 
sqq.; a Turcis populatur 62,22; exer-
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citus Romanorum a Turcis νictus ad 
Melitenem confugit 74,1sqq.; 77,1; 
85,1; 95,13; 100,14; 105,19; 106,5; Ruse
lius Turcos νincit 141,27sqq.; Nice
phorus Phocas eam νectigalem fecerit 
176,22; ν. etiam Ind. νerb. aστυ Μελι

τηνfjς. 

Μ ε σ η μ β ρ ία: urbs Thraciae 232,10. 
Μεσοποταμία: a Neuthalitis Hunnis 

(=Turcis) populatur 62,22; 74,2,5; 76,29; 
a Nemitzis populatur 98,13-15; 102,21; 

122,21. 
Μ ε σ ή ν η: urbs Thraciae 222,17. 
Μ ε τ α β ο λ ή: ν. Ind. νerb. κάστρον, 

φρούριον Μεταβολfjς. 

Μfjδοι: 171,17. 
Μ ιχαi] λ Δ' Π αφλαγών: imperator 

Byz. (a. 1034-1041); bellum intulit 
nationi Agarenorum in Sicilia 7,7sqq.; 
seditio Bulgarorιιm; reνersio eius e 
Thessalonica 8,1sqq.; il!ustris νictoria 
contra Bulgaros 8,6sqq.; epilepticus 
νel melancholicus 8,9; moritur 8,19; 
eius regni spatium 8,20/21; in mona
sterio SS. Anargyήs sepultus est 8,24/25. 

Μ ιχαi] λ Ε' Κα λα φ άτη ς: imperator 
Byz. (a. 1042); nepos Michaelis IV; 
imperator acclamatur 8,27sqq.; fidem 
confirmat Zoe 9,1-5; a carcere eduxit 
Constantinum Dalassenum et Geor
gium Maniakem quem magistrum et 
catepano Italiae nominaνit 9,14sqq.; 
Ioannem orphanotrophum in exsi
lium eicit; alios propinquos suos 
eunuchos curaνit 9,19sqq.; Zoe ab eo 
monacha tondetur et in Principum 
exsul mittitur 10,24-27; tumultus ple
bis contra eum; Theodora imperatrix 
acclamatur 11,1sqq.; in monasterium 
Studii supplex perfugit; oculis priνa-

tur et nωnachus tondetur 13,26sqq.; 
eius regni spatium 14,15/16. 

Μιχαi]λ Στ' (et Γέρων dictus): 
imperator Byz. (a. 1056-1057); impera
tor creatur 42,6; seditio contra eum 
Isaacii Comneni et sociorum 42,20 
sqq.; Isaacius Comnenus imperator 
declaratus est 43,14sqq.; in proelio 
prope Nicaeam copiae suae νincuntur 
44,3sqq.; ab omnibus relinquitur 46,18 
sqq.; abdicaνit et monachus factus est 
47,11sqq.; eius regni spatium 47,22. 

Μ ι χ α η λ Ζ' Δούκα ς: imperator Byz. 
(a. 1071-1078); fίlius Constantini Χ 
Ducae; 79,10-12; 80,21; 124,28; impe
rator renuntiatur 130,16sqq.; Crispi
num ex exsilio reducit 131,30sqq.; 
excaecationem Romani Diogenis iubet 
135,27sqq.; ad rerum communium 
admίnίstratίonem Joannem, metropo
litam Sίdes, adhibuit 139,7sqq.; 139,27; 
Joannem, metropolitam, depellit et 
Nicephorum logothetam cursus creat 
140,28sqq.; 142,29; Ruselius cιιm Ioanne 
Duca adνersus Byzantium progreditur 
144,8sqq.; 145,11; Ruselius in Chryso
polim νenit 145,20-23; captiνitas a 
Turcis Ruselii et loannis Ducae nun
tiata est; Michael VII eos qui redem
pturi sunt illos dimittit 148,14sqq.; 
Ioannem Ducam redement 149,3sqq.; 
promissa Turcis dedit si Ruselium 
rederent sibi obnoxium; Alexium 
Comnenum mittit ut hunc accipiat 
153,25sqq.; Nestorem catepano Dri
strae creat 158,12sqq.; Ruselium cru
ciat et in carcere includit 159,9sqq.; 
Nestor cum Patzinakis Macedoniam 
praedatur; Michael VII Nicephorum 
(Nicephoritzem) hostibus non tradit 
160,14sqq.; casus cum parte militum 
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occidentalium 162,lsqq.; incolas Cpolis 
e fame non consulit releνare 162,31 
sqq.; consilίa Nicephori Botaniatis 
non approbat 165,10sqq.; rebellio 
Nicephori Botaniatis 165,20sqq.; Bo
taniatem socium regni non accipit 
185,1sqq.; Turcos νariis promissis con
tra Botaniatem incitat 185, 9sqq.; 
rebellio Nicephori Bryennii; Michael 
VII eνentum neglegit 186,20sqq.; car
cere Ruselium eximit et contra Bryen
niωη mittit 194,17sqq.; c!πysobυlJωn 
Michaelis Vll conνenientes in ecc]e
siam Sapientiae Dei improbant et 
Nicephorum Botaniatem regem 
renunti<Ίnt 197,3sqq.; pr<Ίedatio tem
plorum 199,25sqq.; 206,1,11; Michael 
VII deiecitur, tondetur et in mona
steriιιm Studii mittitur 208, 9sqq.; 
214,13; 215,7; 218,12; metropolita Ephe
siorum creatur 233,3sqq. 

Μ ι Χ α η λ Α' Κ η ρ ο υ λ άριο ς: patriar
cha Cpolis (a. 1043-1058); seditionem 
Isaacii Comneni νerisimiliter fulcit 
45,7sqq.; Isaacium Comnenum adiιινat 
46,5sqq.; Michaelem VI ad abdica
tionem ducit 46,26sqq.; Isaacius Com
nenus rogationes eius non tolerat 
49,30sqq.; exsul 50,25; negat abdicare 
51,20sqq.; moritur 52,llsqq. 

Μιχαι)λ Βοτανειάτης: ν.Βοτανειά
της Μιχαήλ. 

Μ ιχαη λ Δ ο κ ε ι αν ό ς: ν. Δοκειανος 
Μιχαήλ. 

Μιχαfιλ Νικομηδεύς (i.e. Μιχαfιλ 
Ψελλός): 140,4; ν. etiam Ψελλος 
Μιχαήλ. 

Μιχαfιλ Ψελλός: ν. ΨελλοςΜιχαήλ. 
Μούνζουρος: nomen montis Tauri; ν. 

ΤαΟρος et Ind. νerb. όρος Μούνζουρος. 
Μόψου Κρfjναι: pagusCiliciae176,23. 

Μ ο ψ ο υ εστί α: urbs Ciliciae 106,28; 
107,16,21; ν. etiam Ind. νerb. πόλις 
Μοψουεστίας. 

Μ υ ρ ιό φ υ τ ο ν: urbs Thraciae; terrae 
motus 71,17. 

Μ υ ρ μ ι δόνες (=Βούλγαροι; ν. Moraν
csik, Byzantinoturcica2, Π, 207): ν. 
Βούλγαροι et Jnd. νerb. aρχων Μυρ
μιδόνων. 

Μ υσοί (=Βούλγαροι): 8,1; ν. etiam Βούλ
γαροι. 

Ν α ζ ι ρ α 1 ο ι: ascetae, monachi 207,23. 
Ν ε α κ ώ μ η : 111,30. 

Νεάπολις: (ν.janin, Constantinople', 
p. 488) 55,5. 

Ν ε! λ ο ς: flumen; νειλψα pεύματα 210,28. 
Ν ε μ ιτ ζ ία; 170,20. 
Νεμίτζος: 98,12; 

Νεμίτζοι; 114,4; ν. etiam Σαυρομάται. 
Ν ε ο κ α ι σ άρε ι α: uΓbs Cappadociae; a 

Turcis deνastatur 83,13. 

Ν ε ο κ α ι σ α ρ ε Τ ς: ν. 'Εκκλησία Νεοκαι
σαρέων. 

Νεστόριο ς: patriarcha Cpolis (a. 428-
431); haeresiarcha; ν.Ιηd. νerb. αϊρεσις 
iουδαϊκι) Νεστορίου. 

Νέστωρ: νestarcha et catepano Dri
strae 158,14; publicationem sustinuit 
158,23sqq.; conνeniebat cum Patzi
nacis ut contra Romanos pugnarent 
159,2sqq.; cum Patzinacis in Mace
doniam inνadens hanc praedatur 
160,14-18; prope Byzantium castra 
ponit 160,18/19; decedit et reνertitur 
ad Istrum 161,18sqq. 

Νεφθαλίται Οδννοι (=Τούρκοι, ν. 
62,16/17): flumen Iigrem transgre
diuntur; Leichoudem capiunt 35,18 
sqq.; Liparitem capiunt quem sultanus 
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liberat 36,13sqq.; 62,16; ν. etiam οδν
νοι, Πέρσαι, Τούρκοι. 

Ν η ό ς (= 'Ίος): insula Aegaei maris 
172,28. 

Ν ί κ α ι α: urbs Bithyniae; Isaacius Com
nenus eam praeoccupat 44,4; proe
lium inter copias Michaelis VI et Isaacii 
Comneni 44,6sqq.; 55,22; terrae motus 
72,13; 171,33; 203,24; incolae urbis 
Nicephorum Botaniatem accipίunt 
204,13sqq.; 205,2; 206,8; 207,3,5; 209,29; 
235,13; ν. etiam !nd. νerb. ορια, περί
βολος, πόλις, τείχη Νικαίας. 

Νικηφόρος Β' Φωκaς: imperator 
Byz. (a. 963-969); 167,22; ante regnum 
multas res Romanas Γecuperaνit et 
resuscitaνit; denique insulam Cretam 
expugnaνit 171,27sqq.; expeditio contra 
Saracenos in Creta; expugnatio Cretae 
172,11sqq.; nomina urbium quas Pho
cas recιιperaνit 176,17sqq.; a sua 
coniuge et Ioanne Tzimisce inter
fectus est 176,26sqq. 

Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης: im
perator Byz. (a. 1078-1081); allocutio 
Michaelis Attaliatae ad regem Bota
niatem 3-5; post cladem Romanoruω 
a Scythis Nicephorus Botaniates 
pugnans recedit per undecim dies et 
noctes 32,12sqq.; cum Isaacio Conι
neno contra Michaelem VI pugnat 
44,26sqq.; magister, princeps urbium 
ad Istrum; pugnat contra Usos 66,10 
sqq.; dux Antiochiae impetum barba
rorum deficit 76,7sqq.; Romanum 
Diogenem ex periculo servat 77,17 
sqq.; caesarem Ioannem Ducam sua
det ne fluvium Sangarium contra 
Ruselium transeat 143,16sqq.; Ioannes 
Ducas fluvium transit et capitur; Nice
phorus Botaniates in suam sedem 

reνersus est 143,28sqq.; a Michaele VII 
deficit 163,24sqq.; curopalata 164,8; 
imperator acclamatur 165,22sqq.; 
Nicephoro Botaniate deficiente Turci 
ad eum confluunt serνitutem profi
tentes 166,7sqq.; de statura et mori
bus eius; habitus 166,1lsqq.; et 183,16 
sqq.; 239,18sqq.; 245,1sqq.; de eius 
genere ex Phocadibus 167,1lsqq.; si
militudo inter Nicephorum Phocam et 
Nicephorum Botaniatem 176,4sqq.; 
multi ad eum transfugiιιnt 183,23sqq.; 
185,3; 185,19; miraculιιm ignis ma
teriae 185,27sqq.; rebellio Nicephori 
Bryennii 186,20sqq.; incolae Cpolis 
Botaniatem exspectant 192,27sqq. (ν. 
etiam 196,9sqq.); 194,21; in Cpolim 
conνenientes in templum Dei Sa
pientiae Nicepl1orιιm Botaniatem 
regem renuntiant 197,3sqq.; metro
poJitae et patriarcha Cosmas pro Nice
phoro Botaniate 198, 11sqq.; com
paratio Michaelis VII et Nicephori Bo
taniatis 199,25sqq.; peregΓinos donis 
et dignitatibus l1onorat 202,1lsqq.; ex 
sua urbe egreditur et ad Cpolim pro
ficiscitur 202,18; mercenarii Michaelis 
VII in Cotyaeum Nicephoro Bota
niate coniuncti sunt 203,23sqq.; ad 
Nicaeam pervenit; ab incolis acceptus 
est; Cutlumusii ad eum transfugiunt 
204,8sqq.; exercitum adνersus Cpolim 
mittit; circum Chalcedonem et Chry
sopolim castra ponunt 205,15sqq.; 
maritimae urbes milites eius excepe
runt 206,3sqq.; 206,25; se parat ut 
procederet in Cpolim ubi imperator 
acclamatur 207,1sqq.; ab incolis Cpolis 
epistulis inνocatus est 209,14sqq.; in 
Cpolim νenit et imperator coronatur 
210,3sqq.; dignitates et honores attri-
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buit 210,23sqq.; dona Cutlumusiis Turcis 
et aliis 213,1sqq.; ecclesiis res pretio

sas reddidit quas prior rex detraxerat 
213,24sqq.; maritimas scalas prioribus 
despotis restituit 213,31sqq.; tabulas 
noνas sancit 217,25sqq.; prima legatio 
ad defectorem Nicephorum Bryen

nium 218,22sqq.; secunda legatio 
219,23sqq.; tertia legatio ad Nicepho
rum Bryennium 220,10sqq.; 221,9,19; 
copias contra Nicephorum Bryen
nium cogit 221,31sqq.; Alexium Com
nenum ducem belli iudicat 222,4sqq.; 

Nicephorus Bryennius capitur et 
caecatur 224,2sqq.; exprobat Nicepho
rum Bryennium 224,21sqq.; socios 
Nicephori Bryennii, tribus νel quattuor 
exceptis, misericordia dignatur 225,27 
sqq.; Varangos rebelles profligat 226,12 

sqq.; rebellio Nicephori Basilacii 228,14 
sqq.; legatio ad Nicephorum Basi
lacium 229,15sqq.; Alexio Comneno 
bellum contra Nicephorum Basila

cium imponit 229,27sqq.; Nicephorus 
Basilacius capitur et caecatur 230,28 
sqq.; Philaretus Brachamius fidem 
serνitutis regi professus est 231,18 

sqq.; Lecas et Dobromerus sub serνi
tutis iugum collum inclinant 232,8 
sqq.; legatio Scytharum qui circa 
Istrum habitant 232,20sqq.; abdica

tum regem Michaelem VH metropo
litam Ephesiorum creat 233,3sqq.; 
reνocatio Eudociae 233,22sqq.; reνo
catio Constantii Ducae, fratris Michae
lis VII 234,9sqq.; exercitum ad Nicaeam 

contra Turcos mittit 235,5; rebellio 
contra eum Constantii Ducae 235,29 
sqq.; Constantius Ducas capitur et 
monachus tondetur; exsul237,11sqq.; 

resuscitat noνellam regis Leonis de 

furiosis coniugibus 239,29sqq.; noνel

lam edit quae confirmat legem magni 
Theodosii «ne poena gladii intra ΧΧΧ 

dies a sententia infligatur» 240,12sqq.; 

noνellam edit de regum ministris 
242,24. 

Ν ι κ η φ όρο ς ( νel Ν ι κ η φ ο ρ ί τ ζ η ς): 
eunuchus, a Bucelariis ortus, homo 

fallax 139,23-26; sub Constantino Χ 

Duca in ordine consilii secreti erat 

139,26/27; augustam adulterii accusat 

140,1/2; dux Antiochiae 140,5; hoc 

munere ornatus in secundam prae

fectιιram mittitur 140, 15sqq.; post 
mortem Constantini Χ Ducae custo

ditur 140,19sqq.; iudex Peloponnesi 
140,26-28; sub Michaele VII logotheta 

cursus nominatur; sub eius aucto

ritate Michael VII 140,28sqq.; 142,22; 

153,25sqq.; omnia perficit regni; 

magnam pecuniam facit 154,23sqq.; 

Michael VII negat eum tradere Ne

stori, νellogothetam imperio solνere 
160,27sqq.; consilia Michaelis Atta

liatae non approbat 189,6sqq.; 198,4; 

ν. etiam Ind. νerb. ά:πο λογοθετών, λο

γοθέτης του δρόμου Νικηφόρος. 

Ν ι κ η φ όρο ς Β ρ υ έ ν ν ι ο ς: ν. Βρυέν

νιος Νικηφόρος. 

Ν ι κ ο μ ή δ ε ι α: urbs Bithyniae 43,24; 
146,7; 206,8; 228,8. 

Ν ι κ ο μ η δ ε ύ ς: ν. Μιχαfιλ Νικομηδεύς. 

Ό λ ύ μ π ι ο ν : mons Bithyniae; ν. Ind. 
νerb. ορος 'Ολύμπιον. 

Ό ν ω ρ ι ά ς: 62,27; 133,18. 

Ό ρ θ ο δ ο ξ ία: dies festus 111,6. 

Ο i) ζ ο ι: ν. Ind. νerb. lθνος, λογάδες Οu
ζων. 

Οόννοι (=Τούρκοι, ν. 110,5-11): 36,16; 
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37,6; 74,2; 75,14; 166,5; dux eorum ad 

imperatorem transfugit 110,5sqq.; ν. 

etiam Νεφθαλίται Οόννοι, Πέρσαι, 
τουρκοιetlηd.νerb.έθνάρχης,στρα

τάρχης Οuννων, οuννικός, στρατόπε

δον οuννικόν. 

Π α γκρά τ ι ο ς: filius Georgii ethnarchae 

Abasgiae; a suo patre pignus impera

tori datur 182,2/3. 
π αγκ ρ άτι ο ς Ά ρ μ έν ι ο ς: praefectus 

Annii 64,2sqq.; 65,1. 
π α κ τ ω λ ό ς: flumen Lydiae; ν. Ind. νerb. 

ποταμος Πακτωλός. 

πάν ι ο ν: urbs Thraciae; terrae motus 

71,17; Rhaedesteni impugnant Panion 

191,16sqq.; ν. etiam Ind. νerb. κάστρον 

Παν ίου. 

Πάσχα: 57,14. 
Πατέρες: Έκκλησίας214,25. 

Πατζινάκαι (νel Πατζιvάκοι): 

flumen Istrum transgrediuntur 24,25 

sqq.; duces suos obsides Romanis 

dederunt 25,8sqq.; rex Romanorum 
eos duces Christianos baptizat 25,20 

sqq.; Romanos νincunt 26,15sqq.; Ro

manos νincunt et Macedoniam prae

dantur 27,17sqq.; Romani νincuntur 

28,18-20; clades Patzinacorum 28,21 

sqq.; prope Toplitzum Romani νin

cuntur 30,6sqq.; Romanos νincunt 

30,18sqq.; Botaniatem Nicephorum 

non assequuntur 32,12sqq.; expeditio 

regis contra eos; eorum duces praeter 

Seltem fidem servare statuerunt 53,13 
sqq.; 66,4; 68,9; 69,21; Nestor cum 

Patzinacis in Macedoniam inνadit et 

eam praedatur 160,14sqq.; Adriano

polim obsident et terram deνastant; 

pecuniis a Nicephoro Bryennio obses-

sionem desinunt 201,10sqq.; socii Nice

phori Bryennii 223,13-15sqq.; Nice
phorus Basilacius ad societatem 
excitat 229,12-14; Lecam recusant et 
regi obediunt 232,8sqq.; 232,26; ν. 

etiam Σκύθαι et Ind. νerb. lθνος 

Πατζινάκων. 

π α υ λ ο ς: apostolus 128,3. 
π α ύ λ ο ς: prohedrus, praefectus Edes

sae 130,1sqq. 
Παφλαγόνες: ν. Ind. νerb. έπαρχία 

Παφλαγόvωv. 

Π ελοπόvv η σος: ν.!nd. νerb. δικαση1ς 

Πελοποννήσου καi 'Ελλάδος. 

Περιθεώριον: 230,3. 
Π έ ρ ι ν θ ο ς: urbs Thraciae; vetus nomi

natio Heracleiae; 192,20; ν. etiam 

'Ηράκλεια (1). 
Πέρσαι: Turci (ν. 83,13) 82,31; Neocae

saream deνastant 83,12sqq.; 130,2; 

145,2; ν. etiam Νεφθαλίται Οvννοι, 
οδννοι et Ind. νerb. ά:ρχηγός, γένος, 
στρατόπεδον, φωνη Περσών. 

Περσεύς: rex Macedoniae (a. 179-168 

ante Chr.) 169,14,17,26. 
Περσία: 110,15; ν. etiam Περσική, Περ

σίς. 

Π ε ρ σ ι κ ή (=Περσία): 35,24; 114,32. 
Π ε ρ σ ί ς: 35,19; 86,9; 116,24; 141,22; 

204,28; ν. etiam Περσία, Περσική. 
π ε τρία: locus Cpolis; έξ ένος τών Πε

τρίων: monasterium S. Euphemiae (ν. 
Janin,Lageographie2 p.127-129) 13,7. 

Πέτρος Λ ιβελλίσιος: ν. Λιβελλίσιος 

Πέτρος. 

Π ι π ε ρ ο ύ δ η: monasterium Deiparae (ν. 

janin, Les eglises, p. 28); ν. Ind. νerb. 
φροντιστήριον Πιπερούδη. 

Πισιδία: 106,19; 133,16. 
Ποδανδός: ν. Ind. νerb. κλεισούρα 

Ποδανδού. 
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Πολέμων: locus prope Nicaeam 44,8. 
Πόντο ς (Εuξεινος): ν. Ind. νerb. θάλασ

σα Ποντική, στόμα Πόντου, φρούριον 

περi το τοu Πόντου στόμα. 

Π ρ αίνε τ ο ς: urbs Bithyniae 206,8; 209,26; 
210,4. 

Π ρ έ σ π α : lacus Macedoniae 177,24. 
Π ρ ί γ κ η π ο ς: insula Propontidis 10,25. 
Π ρ ο ι κ όν ν η σο ς: insula Propontidis 

23,14. 
Προπόντια: 45,5. 
Προποντίς: 16,19;81,5; 138,15; 149,10; 

ν. etiam Ind. νerb. aκταi Προπόντιοι. 
Πρώτη : insula Propontidis; ibi Roma

nus IV Diogenes mortuus est 
138,18sqq. 

Πύλαι: urbs Bithyniae 111,29; ν. etiam 
Ind. νerb. aστυ Πυλων. 

'Ραιδεστηνοί: 188,14. 
'Ρ α ι δ ε σ τ ό ς: urbs Thraciae; a Leone 

Tornicio obsidetur 23,1lsqq.; terrae 
motus 71,16; Nicephorus (Nicepho
ritzes) monopolium frumenti ibi 
constituit 155,23sqq.; 157,3; 187,28; 
188,8,12; 189,11; incolae Raedesti 
Nicephorum Bryennium imperatorem 
acclamant; frangunt monopolium fru
menti et contra Panium proficiscun
tur 191,9sqq.; Ioannes Bryennius fugiens 
in eam urbem intraνit 201,7-9; ν. 

etiam Ind. νerb. aστυ, κάστρον 'Ραι
δεστού. 

'Ρ εντά κ ι ον: mons 30,3sqq. 
'Ρ ο υ σ έ λ ι ο ς (Roussel de Bailleul): cum 

Germanis ad Chliat praedandum mit
titur 115,11-14; contra Turcos mittitur 
141,21sqq.; in Iconium deficit 142,1 
sqq.; Turcos in Melitene vincit 142,4-6; 
legationem Ioannis Ducae non accipit; 

eum νincit et capit 143,4sqq.; adversus 
Byzantium progreditur 144,8-11; lega
tiones a rege missas dignitatem curo
palatae et dona promittentes non 
accipit 144,25sqq.; in Chrysopolim 
νenit 145,20-22; ignem iniicit domibus 
Chrysopolis 145,26sqq.; Michael Vll ad 
eum uxorem suam cum liberis mittit 
146,2-4; Turci contra Ruselium 146,4-6; 
Nicomedia recedit 146,6/7; ex νin
culis Joannem Ducam solνit et regem 
Romanorum creat 146,8sqq.; a Turcis 
cum Ioanne Duca captus 146,14sqq.; 
uxor Ruselii in castello Metaboles 
νersatur 148,6-9; ab uxore redimitur 
149,4-8; 153,12; e Metabole profectus 
ad proνinciam Armeniacorum νenit 
153,17sqq.; a Turcis comprehenditur 
154,3sqq.; Alexio Comneno a ΊΊιrcis 
traditus in Cpolim ductus est 159,9 
sqq.; custoditιιr 160,9sqq.; custodia 
eximitιιr et contra loannem Bryen
niιιm mittitιιr 194,17sqq.; copias loan
nis Bryennii νincit 207,23sqq.; in 
Heracleam victoriam celebrat 209,10/ 11; 
209,12; 222,6. 

·ρ ο υ φ ι ν ι α ν α ί: oppidum prope Chal
cedonem situm; ν. Ind. νerb. πολί
χνιον έν 'Ρουφινιαναίς. 

'Ρωμαίος (= Byzantinus): έξ έπιγαμ
βρείας Λέκας 232,8/9; 
'Ρωμαίοι: (Romani antiqui) 169,16; 
170,1; 171,7,9; πάλαι 'Ρωμαίοι 149,23; 
150,12; 
(Byzantini) passim; νuν 'Ρωμαίοι 90,18; 
151,2; ν. etiam Ind. νerb. aρχi) 'Ρω
μαίων; aρχηγός, aρχηγοi 'Ρωμαίων; 

αύτοκράτωρ καi δεσπότης 'Ρωμαίων; 

βασιλεία 'Ρωμαίων; βασιλεύς, βασι

λείς 'Ρωμαίων; yfj 'Ρωμαίων; δυνάμεις 
'Ρωμαίων; έπικράτεια 'Ρωμαίων; ήγε-
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μονία 'Ρωμαίων; ήγεμwν 'Ρωμαίων; 

ήλικία 'Ρωμαίων; κώμαι 'Ρωμαίων; 

μοίρα 'Ρωμαίων; ορια 'Ρωμαίων; πό

λεις 'Ρωμαίων; πράγματα 'Ρωμαίων; 

προεστωτες 'Ρωμαίων; σκήπτρα 'Ρω

μαίων; στρατιωται 'Ρωμαίοι; στρατιω

τικον 'Ρωμαίων; στρατόπεδον 'Ρω

μαίων; στρατος 'Ρωμαίων; φάλαγγες 

'Ρωμαίων; φυλιl 'Ρωμαίων; χωραι 

'Ρωμαίων; ν. etiam Ind. νerb. βασιλεία 
pωμαϊκή; yfj pωμαϊκή; δύναμις, δυνά
μεις pωμαϊκαί; δωρα pωμαϊκά; έπι

κράτεια pωμαϊκή; ήγεμονία pωμαϊκή; 

κwμαι pωμαϊκαί; μάχαιρα pωμαϊκή; 

νfjες pωμαϊκαί; ορια pωμαία; ορια ρω

μαϊκά; παίδευσις pωμαϊκή; πλfjθος 

pωμαϊκόν; πλοίον pωμαϊκόν; πόλεις 

pωμαϊκαί; σκfjπτρα pωμαϊκά; στρα

τόπεδον pωμα'ίκόν; τάγματα pωμα'ίκά; 

τόποι pωμαϊκοί; ύπηρεσία pωμαϊκή; 

φάλαγγες pωμαϊκαί; χώρα pωμαϊκή; 

χωρία pωμαϊκά. 

'Ρω μαν όπο λ ι ς: 103,4. 
'rωμανός Δ' Διογένης: imperator 

Byz. (a. 1068-1071); νestarcha; dux 
Sardicae; seditionis accusatus est; 
damnatus mortis; exsul 77,6sqq.; ab 
Eudocia abolitio factorum 78,15-20; de 
statu eius 78,20sqq.; magister et stra
telata renuntiatur 79,8-12; imperator 
renuntiatur 80,3sqq.; res publicas et 
ordinem militarem curat 80,22sqq.; 
exercitum conducit et contra Turcos 
proficiscitur 81,13sqq.; Turcos, qui 
Neocaesaream deνastabant, νincit 

83,12sqq.; Hierapolim expugnat 85,23 
sqq.; arcem Hierapolis expugnat 86,25 
sqq.; 89,7,18,21; νestem Pharasma
nium Apocapem ducem Hierapolis 
nominat 91,15sqq.; pugnans ad castel
lum Azas νenit; castra ibi non ponit et 

hoc castellum non obsidet 91,25sqq.; 
igne Catma deνastat 92,21/22; Sara
ceni Artach reliquunt; ducem et prae
sidium praeficit 93,22sqq.; montem 
Taurum transgressus in terram Roma
norum init 94,17 /18; in Cpolim intrat 
95,24sqq.; secunda expeditio regis 
contra Turcos 96,3sqq.; seditio Cri
spini 96,10sqq.; Dorylaei professionem 
servitutis Crispini accipit 97,16sqq.; 
Crispinum exercitιι remittit 98,5sqq.; 
ad Caesaream et Larissam venit; Tur
cos vincit 98, 16sqq.; prope Melitenem 
castra ponit; statιιit redire 99,14sqq.; 
expeditionem continιιat; flιιmen Eιι
phratem transgreditur 100,28sqq.; re
ditus; νalidiorem partem exercitus 
Philareto tradit 103,12sqq.; Anthias 
cum relicto sibi exercitu delatus est 
103,26-28; in Kelesine certior fit de 
clade Philareti 104,10sqq.; Sebasteam 
pervenit 106,15-18; partem exercitιιs 
ad Ciliciam mittit ιιt cum duce Antio
chiae Chataturio coniιιngeretur 106,22 
sqq.; ad Cpolim pervenit 107,30sqq.; 
imperium exercitιιs contra Turcos 
Manιιeli Comnenί attribιιit 108,4sqq.; 
ad Cpolim dux exercitus Turcorum, 
qui Manιιelem Comnenum νicit, 

transfugit; dignitate prohedri rex eum 
ornaνit 110,5sqq.; tertia expeditio 
regis contra Turcos 111,3sqq.; eνen
tum columbae; mala aνis 111,llsqq.; 
casus regii tentorii; mala aνis 

111,28sqq.; ad proνinciam Anatolico
rum pervenit 112,14sqq.; domus ubi 
rex habitabat incendio conflagrant; 
mala aνis 112,21sqq.; flumen Sanga
rem transgreditur et ad Kryam Pegem 
castra ponit 113,7sqq.; ad Theodosiu
polim pervenit 114,27sqq.; maximam 
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partem exercitus magistro ]osepho 
Trachaniotae tradit 115,23sqq.; Man
tzikiert occupat 117,7sqq.; eνenta bel
lica 118,29sqq.; legatί ex sultano 
adνeniunt pacem nuntiantes 123,7 
sqq.; contra Turcos aggreditur; Turci 
fugiunt 123,27sqq.; repentina fuga 
Romanorum 124,14sqq.; Turci reνersi 
sunt 125,9sqq.; Romanus Diogenes 
capitur 126,llsqq.; colloquia sultani 
cum rege Romaηorum 127,6sqq.; post 
octo dies rex liberatur 128,9sqq.; ad 
Mantzikiert νenit; ad Theodosiupolim 
adνenerat, Ibericos pagos peragrat 
128,17sqq.; a prohedro Paulo relinqui
tur 129,28sqq.; ad Dociam castra 
ponit cum comperit se esse proscri
ptum a ciνibus et palatίo 130,27sqq.; 
ex Docia ad proνinciam Cappa
docorum adνenit 131,25-27; Chatatu
rius, catepano Antiochiae, Romano 
Diogene accedit 132,2lsqq.; Chatatu
rius ab Andronico Duca νictus est 
134,22sqq.; Andronicus Ducas castel
lum Adanae oppugnat in quo Roma
nus Diogenes residit 134,28sqq.; Ro
manus Diogenes regno cedit et mona
chus tondetur 135,2-7; reditus 135,7 
sqq.; iussum excaecationis 135,28-31; 
excaecatur 137,5sqq.; moritur 138,18-20; 
in insula Prota sepultus est 138,19-23; ν. 
etiam Ind. νerb. φρονnστήριον Ρωμα
νού Δ' Διογένη. 

'Ρ ω μ α ν ό ς (Στραβορωμανός, ν. Skyl. 
Cont. 179,19/20 ): protoprohedrus, megas 
hetaeriarcha, legatus Nicephori Bota
niatis ad Nicephorum Bryennium 
220,1lsqq. 

'Ρώμη: (antiqua) 168,17,20; 169,19; 
170,16,17; 171,23; έσπερία -7,22; παλαιa 

- 168,5,11; πρεσβυτέρα - 167,29; νέα -
(Cpolis) 168,3; ν. etiam Ind. νerb. πόλις. 

'Ρ ώ ς: 196,4. 

Σ αΥγά ρ η ς: flumen; ν. Ind. νerb. πο
ταμος Σαγγάρης. 

Σ α μ ο υ ή λ: rex Bulgarorum (a. 997-
1014) 177,23. 

Σαμουη λ Ά λ ου σιάνος: ν. Άλουσιά
νος Σαμουήλ. 

Σ α ρ α κ η ν ο ί: Hierapolim relinquunt 
86, 16sqq.; arcem Hierapolis fortiter 
defendunt 87,3sqq: 88 3• 88 30• 91 5• 

' ' ' 1 1 1' 

92,30; Artach praesidium Saraceno-
rum habebat 93,17-19; praesidium Sa
racenorum derelinquit Artach 93,22-25; 
140,8; Nicephorus Phocas Saracenos in 
Creta νincit 173,13sqq.; 174,18,20; 175,3; 
176,1; ν. etiam Ind. νerb. παίδευσις 

Σαρακηνών. 

Σαρβανδικόν: mons; ν. Ind. νerb. 
ορος Σαρβανδικόν. 

Σ α ρ δ ι κ ή: urbs Bιιlgariae, etiam Tria
ditza nominata 8,11; 53,18; ν. etiam 
Τριάδιτζα et Ind. νerb. άρχη Σαρδικijς. 

Σ α υ ρ ο μ ά τ α ι: imperator Isaacius Com
nenus contra eos proficiscitur 53,13 
sqq.; foedus amicitiae cum iis 53,18-20; 
77,15; 78,1; Sauromatae olim et Nemi
tzi dicuntur 114,5. 

Σεβάστεια: 83,6; 106,17; 108,27; 
114,18,20. 

Σεβαστηνοί: ν. Ind. νerb. μητρόπολις 
Σεβαστηνών. 

Σ ε ι ληνοί: personae in mythologia 
graeca 67,28. 

Σ ε ι ρ ij ν ε ς: personae in mythologia 
graeca 166,23. 

Σ ε λ ε ύ κ ε ι α : ν. Ind. νerb. όρεινa Σελευ
κείας et ορη Σελευκείας. 
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Σ ε λ τ έ: exercitus dux Patzinaca 53,25. 
Σ ε μ ί ρ α μ ι ς: Assyriorum regina; ν. Ind. 

νerb. τείχη σεμιράμια. 

Σ η λ υ μ β ρ ία: urbs Thraciae 192,25; ν. 
etiam Ind. νerb. &στυ Σηλυμβρίας. 

Σίγμα: locus Cpolis (ν. Janin, Constan
tinople2, p. 424-426) 14,6. 

Σίδη: ν. 'Εκκλησία καθολικη Σίδης et 
Ind. νerb. μητροπολίτης Σίδης. 

Σ ι δ η ρ a: fines Romanorum et Bulga-
rorum 29,15. 

Σικελία: 7,10. 
Σ κ ηπίων ( Άσιατικός): 169,6sqq. 
Σ κ ηπίων Άφρικανός (Scipio Africanιιs 

maior): 168,19-21. 
Σ κ ηπίων Άφρικανός (Scipio Africanus 

minor): 168,21sqq. 
Σκη πίωνες: genιιs Romae 168,19. 
Σ κ ύ θ η ς : 110,28; 

Σκύθαι (= Πατζινάκαι, ν. 24,25/26 et 
53,14): flumen Istrum transierunt 
24,25sqq.; 26,12; Romanos νincunt 
26,16sqq.; 27,8; In Macedoniam inνa
dunt et Romanos νincunt 27,17sqq.; 
Chalcidam et Adrianopolim impu
gnant et populantur; clades Scytha
rum 29,17sqq.; recedentem Nicephorum 
Botaniatem impugnant 32,24sqq.; 
53,21; 81,16; 85,25; 110,29; 116,11; 
121,1; 122,27; 158,7; Adrianopolim ap
propinquant 231,8sqq.; legatos ad Bo
taniatem miserunt fidem ipsi prae
bentes 232,20; ν. etiam Πατζινάκαι et 
Ind. νerb. άρχηγός, έθνος, μισθοφο
ρικον Σκυθών et βίος σκυθικός; έθνος, 
στράτευμα σκυθικόν; μοίρα σκυθική. 

Σ ό φ ω ν : mons; ν. Ind. νerb. ορος Σόφων. 
Σ τ ε ν ό ν (= Bosporus): 130,22; 193,19; 194,2; 

ν. etiam Ind. νerb. πορθμος Στενού. 
Σ τ έ φ α ν ο ς: sebastophorus, exercitus 

dux contra Georgium Maniakem; cri-

minatus exsilii, publicationis bono
rum et torturae damnatur 16,9sqq. 

Σ τ ο υ δ ίο υ μονή: monasterium Cpolis 
(ν. Janin, La geographie2, p. 430-440); 
ibi confugit Michael ν 13,30; mona
chιιs factus Isaacius Comnenus ibi 
νitam solitariam agit 55,14-17; ibi 
Michael VII Ducas monachus mittitur 
208,11/12. 

Σ τ ρ α τ η λ ά τ α ι: corpus militare; ν. Ind. 
νerb. φάλαγξ Στρατηλατών. 

Σ υ ρ ία: 75,22; 84,23; 108,25; 135,15; ν. 

etiam Ind. νerb. άρχη Συρίας, μέρη 
συριακά; 

Κοίλη Συρία 83,4; 94,12; 140,5. 
Σ χ ο λ α ί: ν. Ind. νerb. σύνταγμα Σχολών 

et τάγμα Σχολών. 

Τ α μ ί ς: agminis Scytharum dux; ad 
hostes deficit 122,3/ 4; ν. etiam Ind. 
νerb. i:ξαρχος Ταμίς. 

Τ α ρ σ ε ι ς: ν. Ind. νerb. πόλις Ταρσών. 
Τ α ρ σ ό ς: urbs Ciliciae 176,22; ν. etiam 

Ind. νerb. πεδιaς Ταρσοu, πόλις Ταρ
σών. 

Τ ατού ς: princeps Dristrenorum 158,21/22. 
Τ α υ ρ ο ς: mons Asiae; ν. etiam Μούν

ζουρος et Ind. νerb. ορος Ταύρος, ορη, 
στενωπος Ταύρου. 

Τ ε λ ο ύ χ: ν. Ind. νerb. θέμα Τελούχ. 
Τερχαλa: 92,23. 
Τεφρική: 84,5. 
Τ ζ α μ α ν τ ό ς: castellum 95,22; ν. etiam 

Ind. νerb. όχύρωμα Τζαμαντοu. 
Τίβιον: 63,27. 
Τ ο π λ ι τ ζ ό ς : castellum Thraciae 30,8. 
Τορνίκης (νel Τορνίκιος) Λέων: 

patricius, νestes; cognatus Constan
tini ΙΧ Monomachi; seditionis accusa
tus est; monachus tondetur et in 
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Cpolim liber dimittitur 18,5sqq.; clam 
excedit et imperator acclamatur 18,20 
sqq.; exercitum conducit et Cpolim 
obsidet 19, 17sqq.; obsidium solνit 22,9 
sqq.; Rhaedestum infeliciter obsedit 
23,1lsqq.; cum Vatatze in Bulgaro
phygum capiuntur et oculis priνantur 
23,22sqq. 

Το u ρ κ ο ι: 86,8; 95,22; 97,28; 102,6,18; 
104,12,20; 106,18; Iconium deνastant 
106,22,29; 107,1,27; Chonas occιιpant 
109,13sqq.; 111,1; 114,24; 115,3,19; 
urbem Mantzikiert regi tradunt 
117,7sqq.; 120,26,30; 121,11; 122,8; 
legati a sultano adνeniunt, pacem 
proponunt 123,7sqq.; Romanus Dioge
nes pacem repudiat 123,27sqq.; impe
tus Romanorum, Turci fugiunt 
124,4sqq.; recessus Romanorιιm; Roma
nus Diogenes a Turcis capitur 124,14 
sqq.; a Ruselio νincuntur 141,21sqq.; 
Isaaciιιm Comnenum νincunt et ca
piunt 142,8sqq.; 142,24; a Michaele VII 
contra Ruselium adνocantur 146,4-6; 
146,14,27; Ruselium et caesarem Ioan
nem Ducam capiunt 146,28sqq.; Ruse
lium custodiunt et caesarem νinculis 
solutum tenent 148,9sqq.; 148,17 ,21,24; 
uxor Ruselii suum maritum redimit 
149,4-7; 153,13,17,24,27; Michael VII 
promissiones Turcis dedit si Ruselium 
sibi redderent 153,29-31; Turci Ruse
lium capiunt 154,3sqq.; 154,13; circum 
Chalcedonem et Chrysopolim excur
siones faciunt 154,18sqq.; multis ta
lentis Ruselium Alexio Comneno 
tradunt 159,9sqq.; 164,27; 184,2; trans
fugientes ad Botaniatem non impe
diunt 184,22-25; Michael VII νariis 

promissis contra Botaniatem eos 
incitat 185,9sqq.; serνitutem Βο-

taniatis promittunt 185,16sqq.; 202,26; 
204,4,24; 206,1; 207,4; 210,2; Nicepho
rus Botaniates Turcos contra Nice
phorum Bryennium tradιιcit 221,34 
sqq.; 222,18,26; 235,7,25; ν. Ind. νerb. 
φοσσaτον, φωνη Τούρκων; ν. etiam 
Νεφθαλίται Οbννοι, Οι'Jννοι, Πέρσαι; 
-Κουτλουμούσιοι dona a Botaniate 
nacti sunt 213,5sqq.; ν. etiam Κου
τλουμούσιοι. 

Τραϊανούπολ ι ς: urbs Thraciae 189,26. 
τ ρ α π ε ζ ο υ ς: ιιrbs pontica; patria pa

triarchae Ioannis VI!I Xifilini 73,18; 
129,5. 

Τραχανειώτης 'Ιωσήφ: magister; 
partis maximae exercitus Romano
rum dux a Romano Diogene eligitur et 
in Chliat perνenit J15,23sqq.; 116,9; 
120,7; Romanum Diogeneιη deserιιit 
et ad terram Romanorιιm confιιgit 
122,19sqq. 

Τ ρ ι ά δ ι τ ζ α: urbs Bulgariae, olim Σαρ
δικf] nominata 8,11; ν. etiam Σαρδική. 

Τριάς ( sancta Trinitas): ζωαρχικi] 68,19; 
τριλαμπi]ς 211,8. 

Τ υ ρ ο π ο ιό ς: castellum 132,29; ν. etiaω 
Ind. νerb. φρούριον Τυροποιός. 

Φ άβιο ι: genus Romae 168,9,11; 170,5. 
Φράγγος: Κρισπίνος 132,1; Ρουσέλιος 

144,13; 
Φράγγοι: 85,5; 98,7; 99,20,22; Φράγγοι 
dicti Γερμανο1 115,12; dux eoruω 
Ruselius 115,13; 116,11; maior pars 
Francoruω Roωano Diogeni affluxit 
131,16; Michael VII quadringentos 
Francos Ruselio tradit 141,27 /28; 
142,3; undique Franci Ruselio conνe
niunt 145,20sqq.; 146,21; 147,2,6,7, 
10,22; 148,4; relicti Franci in castellum 
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Metaboles confugiunt 148,6sqq.; 153,20; 
multi Franci Nicephoro Bryennio 
accedunt 186,26sqq.; 189,27; 194,30; 
Nicephorus Basilakes Francos ex Italia 
arcessit 228,18sqq.; 230,20; ν. Ind. 
νerb. φωνi] πάτριος Φράγγων. 

Φύγελλα: 172,18,22,27; ν. etiam Ind. 

νerb. κατατόπιον Φυγέλλων. 
φ ω κάδε ς: genus Byzantii 167,12; 168,7; 

170,6,12; 171,26. 
Φωκaς Νικηφόρος: ν.ΝικηφόροςΒ' 

Φωκaς. 

Χ α λ δ ία: regio Asiae Minoris 62,22. 
Χάλε π: urbs Syriae; Amertikes eo per

fugit 75,7sqq.; 88,32; 90,27; 91,1; ν. 

etiaω Ind. νerb. άμηρaς, &ρχων, ήγε
μών, ορια, πολίχνια, χώρα χάλεπ. 

Χ α λ κ ε ύ ς: ν. !nd. verb. τοποθεσία Χαλ

κέως. 

Χαλκηδών: 154,19; 186,4; 205,18; ν. 

etiaω Καλχηδών et Ind. νerb. πορθμος 

Χαλκηδόνιος. 

Χ α λ κ ί ς: urbs Thraciae 29,22. 
Χάνδαξ: urbs Cretae a Saracenis con

dita; a Nicephoro Phoca obsidetur et 
expugnatur 173,13sqq.; ν. etiaω Ind. 
νerb. κάστρον, φρούριον Χάνδακος. 

Χ α ρ ι ο ύπολ ι ς: urbs Thraciae; ν. Ind. 
νerb. φρούριον Χαριουπόλεως. 

Χ α ρ σ ι α ν ό ν: ν. rnd. νerb. έπαρχία Χαρ

σιανοu. 

Χ α τ ατού ρ ι ο ς: dux Antiochiae 106,26; 
Arωenius, catepano Antiochiae, a 
Michaele VII contra Roωanum Dioge-

neω ωissus est; huic accessit 132,25 

sqq.; cuω copiis Andronici Ducae 

pugnans capitιιr 134,22sqq. 

Χ λ ία τ: 102,14; 103,5; Roωanus Dioge

nes Scythas ad Chliat praedanduω 

eωittit 115,9-11,16; 116,10; 119,3; 

120,8; 122,11. 

Χλιατηνοί: 116,14. 

Χοιροβάκχοι: 67,20. 

Χ οι ροσφάκτη ς Εύστρ άτι ο ς: magi

ster, protoasecretis, in proelio Mantzi

kiert occisus est 129,14/15. 

Χριστιανοί: 165,17; 175,27; 224,28; 

237,26; ν. Ιnd. νerb. γένος, πίστις Χρι

στιανών. 

Χριστό ς: ν. '!ησοuς Χριστός. 

Χρυσό π ο λ ι ς: 46,22; Rιιselius ibi per

νenit 145,20/1; Ruselius igneω domi

bus iniecit 145,26sqq.; 146,7; τurci 

circuω Chrysopoliω percursiones 

faciunt 154,18-20; 186,5,8; Cιιtluωusii 

Turci plura dona a Nicephoro Bota

niate accipiιιnt 205,19; 236,7. 

χ ω ν α ι: urbs Phrygiae; ibi s. Michaelis 

ecclesiam Turci profanant et deri

piunt 109,13sqq.; ν. etiaω Ind. νerb. 

πολιτεία έν Χώναις. 

Χω ρ οσάλαρις: exercitus dux Turco

rum 62,25. 

Ψελλος Μιχαήλ: eius mors 228,7sqq.; 

ν. etiaω Μιχαf]λ Νικομηδεύς. 
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SPECTANΎIUM 

α γ γ ο ς: φέρον έντος του μηδικού πυρ ο ς 

συσκευην 37,24,27. 

άyελάρχης (agminis dux): 110,17. 

ά γ ι ω σ ύ ν η: 56,5. 

άγκυρα: 174,1. 

ά γ ο ρ ά : Κωνσταντινουπόλεως 16,10; 59,8,21; 

-'Ρώμης 169,21; οί τfjς άyορaς: 57,6; 

131,5; 207,22; προεξάρχοντες τfjς άγο

ρaς 10.4; 
(mercatus) 23,25; 99,6. 

ά γ ο ρ α ι ο ι: 182,12; ν. etiam άστικός. 

άγρογείτονες: 49,17. 

&γροικος: 156,19; 

&γροικοι: 243,30. 
ά y ρ ό π ο λ ι ς: Κρύα ΠηγfJ 113,29; ν. etiam 

άστυκώμη. 

ά y ώ ν: ίππικος 8,18;- πεζικος 8,18; περi 

ψυχfjς 34,9; 
άyώνες: όπλιηκοi 87,26;- πολεμικοi 

81,1; 171,32; 196,15. 

άγωνίσματα: πολεμικa 116,7; 167,26; 

221,20; -στραηωτικa 183,10. 

άδικήματα: πολιτικa 142,22. 

&δ υ τον (sanctuarium): 199,6; 

άδυτα: 14,1; ν. etiam ίερόν. 

α θ υ ρ μα: μειρακιώδες 236,17. 

αϊ μ α τα: χριστιαvικa 97,10; 206,2; 219,17. 

αϊρεσις: Άκεφάλων 77,2;- ίουδαϊκη 

Νεστορίου 77,2. 

αίρετικοί: 76,28; 111,6. 

αίχμαλωσία: 145,2. 

άκάτιον: 59,2; 

άκάτια: 55,6; 58,7,12; 73,10. 

ά κ ο α ί; βασιλικαi 231,1. 

& κ ρ α (arx): Ίεραπόλεως 87,8;- έν n:j) πα

λατίψ 227,18. 

α κ ρ α (η) et α κ ρ α (τά): (confinia) 36,1; 

140,9; 158,22; 

(extremitates corporis) 29,1. 

ά κ ρ ί τ η ς: 159,1. 

ά κ ρ ι τ ι κ ή: ε&πάθεια 61,20. 

άκροβολισμός: 23,26; 119,11; 120,9; 

άκροβολισμοί: 20,25; 86,4; 88,13; 193,5. 

άκροθίνιον: Άyία 172,21. 

άκρόπολις: Άννίου64,9;65,14,16;-f:ν 

Βλαχέρναις 19,24; 193,5;- Θεσσαλονί

κης 230,22,27;- Ίεραπόλεως 87,3,15, 

20,21- Μαντζικίερτ 117,19. 

a κ τ ή: έν Βλαχέρναις 50,23; 

άκταί: Προπόνηοι 206,26; - καθ' Έλ

λήσποντον 206,26. 

άλιμένευτος: 173,10. 

άλλάyιον: 116,4,6. 

άλλοyενείς: 53,20. 

άλλόφ υλο ι: 97,11; 100,27; 165,16; 202,4. 

άλλόφυλον (τό): 41,21. 

άλοyοθέτητος: 49,23. 

άλουρyίς: 165,26; 190,3;- ξενοπρεπης 

4,9. 

aμαξα: 231,3; 

aμαξαι: 26,27; 68,11; 117,13; 155,24; 

156,4,13; 169,20;- πυροφόροι 157,1. 

ά μ η ρ ii ς: Χάλεπ 87,27; 92,22;- Χάλεπ, 

Μαχμούτιος 88,13; 

άμηράδες: 213,8. 



274 Index verborum ad res Byzantinas spectantium 

ά μ π ε χ ό ν η : εύδαίμων καi πολύτιμος 
47,16;- στραηωηκfι 127,5. 

α μ φ ι α (habitus clerici): 148,12. 

ά νάβα σ ι ς: βασιλείας 203,6;- βασιλικη 
9,7. 

άνάθεμα: 111,7. 

άνάκτορα: 10,6; 12,18; 13,26,29; 19,29; 
38,7; 46,24; 59,7; 62,9; 209,14; 210,18, 

20; 211,3; 234,12,15; 246,3;- a το μέγα 
παλάηον λέγεται 208,6; - έν Βλαχέρ

ναις 186,9; 197,5; 208,10; - πόλεως 

(Cpo1is) 111,16;- τa κατa νότον 8,23; 

ώς rοίς πολίταις καi rοίς άνακτόροις 

έπικεκήρυκται 130,29; ν. etiam βασί
λεια, παλάτιον. 

ά ν α κ τό ρ ισσ α (regina): zωη 9,1. 
ά ν ά κ τ ω ρ (rex): 242,12. 

άναλώματα: βασιλείας 48,23. 
αναξ: 141,14. 

άν ά π τα ι: δήμων 236,6. 

άναστρο φ ή: δημοτικfι 246,32. 
άναχώρησις: 56,3. 

άνδραγαθήματα: πολεμικa 221,17. 
ά ν δ ρ ά π ο δ ο ν: βασιλικόν, δοuξ Άννίου 

Παγκράηος 64,14,31. 

ά ν ή ρ: άριστοκρατικός, Κωνσταντίνος 
Θ' Μονομάχος 14,24;- πολιτικος 54,26; 

Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος 38,8; 

ανδρες: αίμοχαρεϊς 85,5; θεοφόροι 
240,19;- πολεμικοi 20,6;- στρατιωτι

κοi 13,27;- φορολόγοι 40,17; ν. etiam 
σεκρετικοί. 

άνθρωποι: βασιλικοi 244,11. 

άντίγραφα (litterae responsionis): 229,14. 
άντικατάστασις (acies): 185,21. 
άντίπολις: Άρτaχ93,21. 

άντιπολίσματα: 140,8. 
άξία (dignitas): 45,14;- άρχιερατικη 51, 24; 

52,25; 198,18; 233,11,19;- άρχικfι 6,10; 
- βασιλικf] 45,26; -πρώτη καi βασιλικf] 
3,9;- μαγίστρων 87,23; 

άξίαι: 57,11; 212,7; αί πρwται- 48,14. 

ά ξ ί ω μ α: βεσταρχwν: Νέστωρ 158,15; 

- βεστwν: Λέων Τορνίκης 18,9; Νικη

φόρος Βοτανειάτης (aνus imp. 

Nicephori Botaniatis) 177 ,13; - κου

ροπαλατικόν: Ρουσέλιος 144,26;- κου

ροπαλάτου: Μανουf]λ Κομνηνος 108,8; 

- κουροπαλατwν: 'Ιωάννης Βρυέννιος 

192,11; - μαγίστρων: Γεώργιος Μανιά

κης 9,18; Νικηφόρος Φωκi'iς 172,16; 

-πατρικίων: Λέων ΊΌρνίκης 18,9; Μι

χαηλ Άπαλειάτης 97,20;- πρωτοπρο

έδρου: Κωνσταντίνος Δούκας 131,10; 

'Ρωμανος Στραβορωμανος 220,13;- pαί

κτωρος: Νικηφόρος 26,20;- σεβαστού: 

'Αλέξιος Κομνηνος 229,30; 

άξιώματα: 9, 11; 82,26; 210,24; 221,20; 

229,20;- βασιλικa 15,5; έν ύπεροχαίς 

153,32; - έπιφανέστατα 233,32; - εύτε

λέστερα 221,25; -λαμτφa 69,22; 245,7; 

-μέγιστα 63,25; μέγιστα καi περίλαμ

πρα 202,14; - περίλαμπρα 211,15; 

232,17;- pωμαϊκa 35,16;- συγκλητικa 
69,22; 96,5. 

άξιώσεις: βασιλικαi 79,4. 

άπαίτησις: 218,2; 

άπαιτήσεις: 141,16;- παράλογοι 140,14. 
άπέλασις: βασιλείας 15,8. 

άπο βασιλέων: Μιχαfιλ z• Δούκας 

208,25; - λ ο γ ο θ ε τ ω ν: Νικηφόρος 

160,30; 191,13; 209,1,3. 

ά π ό δ ε σ μ ο ς: 211,11;- βαμβύκινος 239,2; 
- λινοϋς 239,2;- χρυσίου 239,3. 

άπόκαρσις: 237,14. 

άποκοπαί: χρεwν 217,26. 

άποσκευή: 81,14; 86,13; 92,4; 105,3; 

121,8; 133,4; 142,17; 161,24; 196,6;- οi

κεία 84,18; 118,7;- στρατιωτικη 83,25. 

άποσκοράκισις: έπηρειwν 211,17. 

άποστασία: 24,22; 42,26; 43,16; 77,11; 
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78,1; 89,13; 96,15; 132,1; 158,11; 189,19; 

201,10; 217,20; 236,3. 

ά π οστά τ η ς: 19,17; 24,4; 110,16; 149,11; 

189,14; 228,27; 230,6; 

άποστάται: 187,9; 221,6; 232,26; 237,1. 

άπόφασις: κεφαλικf] 242,9. 

άριστοκρατικοί: 42,14. 

aρμα: 169,24; 

aρματα: 69,9. 
ά ρ χ ή (imperium, potestas): 12,14; 14,22; 

18,18; 42,2; 48,6,22; 61,28; 180,9; 189,17; 

193,3; 209,24;- αύrοκράτωρ 232,2; δου

κικfι 63,27; 64,5,30; 76,16; 140,15; 186,22; 

- δουκος περιφανεστάτη 177, 14; - κατε

πάνω 158,17;- λογοθέτου 161,7;- μό

ναρχος 130,19;- Άντιοχείας 80,7; 132,31; 

- Θεοδοσιουπόλεως 130,3; - ίταλικη 

15,10;- 'Ρωμαίων 41,5; 78,15; 80,3; 139,9; 

141,1; 159,24; 160,8; 172,2; 217,18; 238,2; 

- Σαρδικής 77,15;- Συρίας 35,28; 

άρχαί: (dominationes) 53,21; (magi

stratus) 192,6; άγορανομικαi 13,24; 

(άγορανομικής εύταξίας) 208,13;- δου

κικαi 196,20; 221,21; λαμπραi 13,23; 

- πρωται 168,12;- τοις πράγμασι 47,2; 

- pωμαϊκαi 68,5; - φρουρi'iς παλατίου 

208,13. 
ά ρ χ η γ ό ς: passim;- βαρβάρων: Χωροσά

λαρις 62,25; Ζαμούχης 62,26; - πολέ

μου 222,3;- στρατεύματος 108,8;- Βουλ

γάρων 32,1; - Περσων 115,18; - 'Ρω

μαίων 35,27; - Σκυθwν 28,12; 

άρχηγοί: passim;- 'Ρωμαίων 149,19. 

ά ρ χ ιερεύς: (patriarcha Cpolis) Μιχαf]λ 

Κηρουλάριος 46,2; 47,18,20; 50,18; 

52,13; (metropolita) Ήρακλείας 137,11; 

-'Ικονίου 209,3;- Καλχηδόνος 137,11; 

- Κολωνείας 137,12;- Σίδης, 'Ιωάννης 

139,14; ν. etiam μητροπολίτης, μέγας

ι'Χγιος Βασίλειος 80,17. 

ά ρ χ ι ε ρ ω σ ύ ν η : έξαρχος άρχιερωσύνης 
καi πατριάρχης, Μιχαfιλ Κηρουλάριος 

45,7. 
ά ρ χ ι π ο ί μ η ν (patriarcha Cpolis): Μι

χαfιλ Κηρουλάριος 52,19; Κοσμάς Α' 
198,18; 233,9; ν. etiam πατριάρχης. 

aρχιστράτηγος: άρχάγγελος Μιχαfιλ 

204,9; Νικηφόρος Βοτανειάτης (aνus 
imp. Nicephori Botaniatis) 177,9; ν. 

etiam ναος aρχιστρατήγου. 
άρχισύμβουλος: Νικηφόρος Βρυέν

νιος 43,4; 'Ισαάκιος Κομνηνος 43,18. 
α ρ χ ω ν (princeps): 54,28; 247, 10;- εύγε

νfις 64,29;- έσπερίων ταγμάτων, 'Αλέ
ξιος Κομνηνος 229,29; - Άλβανwν 

7 ,23;- Άννίου 63,22;- Βουλγάρων, Σα
μουηλ 177 ,22;- Λατίνων 7 ,23;- Μυρμι
δόνων 69,15;- Νεμιτζίας 170,20;- Χάλεπ 

75, 16; 89,17; ν. etiam άμηpάς, ήγεμών 
Χάλεπ; 

aρχοντες: 58,16; 91,8; 196,29; 243,31. 

aσπίς: passim; πελταστικη 39,6. 
aστή ρ: κομήτης 72,27. 
άστικός: 156,19; 

άστικοί: 182,12; 183,28; 204,22. 

άστρο νόμο ι: 198,5. 
a σ τ υ: Άννίου 64,6; - 'Αμασείας 154,2; 

-Θεσσαλονίκης 189,17;- Ίεραπόλεως 
86,12;- Μαντζικίεpτ 115,20; 117,10; 
- Μελιτηνής 74,15; 85,13;- το έν Πραι
νέτιμ 206,8; - Πυλwν 206,7; - 'Ραιδε

στού 156,3; 191,15; - Σεβαστείας 

108,28; 109,8; Σηλυμβρίας 19,11; 

- Χλίατ 102,13; 116,13,16. 

άστυκώμη: 113,29. 
ά σώμα τ ο ς (angelus): 176,20. 
α ύ γούστα (imperatrix, regina): Εύδο

κία 58,23; 62,12; 73,15; 78,19; 79,22; 
80,9; 130,6; 140,2,19; Θεοδώρα 14,7; 
41,10; ν. etiam άνακτόρισσα, βασιλίς, 

δέσποινα. 
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α ύλή: 8,5; 29,18;- βασίλειος 81,17;- βα

σιλικi] 129,10; - θεία (sanctuarium) 
199,22. 

α ύ λ ω ν ε ς: 8,15;- χώρας Κιλίκων 134,1; 

Κουκουσοϋ 84,24. 
α ύ το κ ρ άτω ρ: Λέων Τορνίκης 19,7; Νι

κηφόρος Γ' Βοτανειάτης 246,17;- καi 

δεσπότης, Μιχαi]λ z' Δούκας 130,17; 

- 'Ρωμαίων καi δεσπότης, Νικηφόρος 
Γ' Βοτανειάτης 207,14; 

αύτοκράτορες: aμφω, Θεοδώρα καi 

Ζωi] 14,21. 
ά φ ο ρ μ ή: ζωijς 163,23. 

βάδισμα: όφλημάτων 218,9. 
βαθμό ς: 63,2; 73,27; - τετράριθμος (τι

μων) 212,5; - πεντάριθμος (ημων) 

212,5. 

βάρβαρο ς: Άμερτικης 75,18; - 'Ρουσέ

λιος 143,24; 146,2;- Σελτε 53,25; 

βάρβαροι: passim;- σωματοφυλακοϋν
τες 227,25. 

βασιλεία (regnum; dignitas regis): pas
sim; βασιλείας δυστύχημα 211,26; ή 
έκεϊθεν βασιλεία 41,23; έπουράνιος 
καi a"lδιος βασιλεία 247,14; κοσμικi] 

καi έπίγειος βασιλεία 247,13; κράτος 
βασιλείας 13,24; 183,20; 184,12; 210,21; 

παράσημα βασιλείας 189,29; 217 ,10; 

- πατρψα 131,6; σκηπτρα βασιλείας 
73,14; υίος βασιλείας 183,15; - pω

μαϊκi] 37,2;- 'Ρωμαίων 108,10; 180,24. 

βασίλεια (palatium, regiae domus): 
22,23; 41,25; 47,26; 53,8; 55,7; 58,9; 
59,1; 60,18; 62,3; 73,21; 81,3; 95,29; 
110,4; 113,4; 136,5; 149,15; 151,28; 
152,6; 153,11; 167,14; 182,6; 186,14; 

189,8; 192,10; 225,4; 234,27; ν. etiam 
άνάκτορα, παλάτιον. 

β α σ ιλε ύ ο υ σ α (Cpolis): passim;- πόλις 

209,24; 234,11; ν. etίam βασιλίς, μεγα

λόπολις, μητρόπολις πόλεων, πόλισμα 

θεότευκτον. 

βασιλεύς: passim;- aληθi]ς 19,29;- Μα

κεδόνων, Περσεuς 169,14;- αύτοκρά
τωρ 80,19; 229,5;- έν τfi Βύζαντος 43,19; 
- 'Ρωμαίων 36,30; 37,4; 38,5; 69,18; 
75,10; 84,18; 110,19; 127,8; 146,12; 
148,24; 158,20; 181,25; 
βασιλείς: 'Ρωμαίων 149,28. 

β α σ ι λ ί ς: (imperatrix, regina) zωη 8,22; 
Εuδοκία 79,10; 80,21; 111,15,20; 130,14; 
138,22; ν. etiam αύγούστα, βασίλισσα, 
δέσποινα; 

(Cpolis) 16,19; 24,2; 43,1; 45,4; 54,27; 

55,2; 68,17; 81,8; 108,4; 110,13; 130,5; 
131,31; 133,13; 145,21; 160,25; 163,1; 
182,24; 183,24; 184,7; 189,3; 192,28; 
195,6; 202,19; 205,5; 206,12,23; 207,21; 
213,10;- των πόλεων 20,14; 49,29; 149,9; 

198,14; 213,32; ν. etίam βασιλεύουσα, 
μεγαλόπολις, μητρόπολις πόλεων, πό

λισμα θεότευκτον. 

β α σ ί λ ι σ σ α (imperatrίx, regina ): Θεο

δώρα 41,23; Εuδοκία 233,24; ν. etiam 
αύγούστα, βασιλίς, δέσποινα. 

βέλο ς: aκμη βέλους 226,28; διαζω έν 
βέλει 25,4; 

βέλη: έκηβόλα 27,2. 
β ε σ τ ά ρ χ η ς: Σαμουt)λ Άλουσιάνος 96,24; 

'Ρωμανος Διογένης 77,6; Μιχαt)λ Δο
κειανος 27,26; Κωνσταντίνος Δούκας 

45,14; Νέστωρ 158,14; ν. etiam άξίωμα 
βεσταρχων. 

βέστη ς: Φαρασμάνιος Άποκάπης 91,21; 

Μιχαt)λ Άτταλειάτης 3,2; Νικηφόρος 
Βοτανειάτης (aνus imp. Nicephori 

Botaniatis) 177,12; Λέων Τορνίκης 
18,9; ν. etiam άξίωμα βεστων. 

β η μ α: 233,11;- βασιλικον 78,18. 
βιβλία: 239,24. 
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βίβλος: παλαιa168,10;-ποικίλη4,27; 

βίβλοι: 4,15. 
βίο ς: aναχωρητικος 73,24; μοναδικος 

237,15; μοναδικος καi aπέριττος 
55,10;- μοναχικος 208,11;- μονήρης 
136,19;- σκυθικος 158,8; 
βίοι (fortuna): 163,22. 

βιοτή: μοναχικi] 14,13. 

β ο υ λ ε υ τ α ί: 245,22. 
β ο υ λ ε υ τ ή ρ ι ο ν : 198,30; καθίζω - 30,31; 

προϊστάμενοι βουλευτηρίου 80,8. 
β ο υ λ ή: πρώτη (senatus) 79,22; μεγιστά

νες βουλης 111,10; ν. etiam σύγκλητος 

βουλή. 

βούνευρα: 160,10. 
βουνό ν : 'Ρεντάκιον 30,3; 

βουνά: Τεφρικfjς 84,5. 

βραβεία: 213,4. 
βυθοί: λήθης 7,4. 
βύκινα: 13,28;89,23;190,29;210,9. 

βύσσος: 165,26. 

γένος: βασιλικον 86,9; 205,2; - έπίση
μον 38,8; - Βοτανειατων 177,4 - Θετ

ταλων (Thessalonicenses) 179,22; - Φω
κά 171,21; - Φωκάδων 171,26; - Χρι

στιανων 153,14. 
γέρα: βασιλικa 17, 29. 

γέρανοι: 191,4. 
γ ε ρ ο υ σία: 79,3; 148,15; 236,18. 
γέφυρα: Ζόμπου 113,9; 143,2,17,25,29; 

- άγίου Παντελεήμονος 193,18. 
γ fj: Άγίας 172,24;- έσπερία 164,18;- Καπ

παδοκων 132,22;- Λυδων 210,27;- Με

σημβρίας 232,11; - pωμαϊκt) 26,6; 
35,30; 93,8; 107,28; -'Ρωμαίων 68,24; 
91,12; 94,18; 95,14; 102,11, 122,22; 
128,26; 133,16; 164,21; 174,25; 204,32. 

γλωσσα: κοινt) 198,11. 
γνώμη : βασιλικt) 36,14. 
γράμματα: βασιλικa 23,23; 131,13; 188,6. 

γ ρ α φ ή: χρυσόβουλλος 215,12; 229,18, 

22; 
γραφαί: χρυσόβουλλοι 49,4. 

δέη σ ι ς: έπi των δεήσεων, Λέων 129,13. 

δ ε ξ ι ά: βασιλέως (potestas) 227,20. 

δ εξ ίωμα: δουλικον 5,2. 
δ ε ξ ίωσις (beneficium): 128,12; 

δεξιώσεις: (salutationes) 37,5; (hono
res) 211,10;- βασιλικαi 20,12;- μεγά
λαι 75,11;- φιλάνθρωποι 146,11; 189,12; 

- φιλότιμοι 200, 17; 228,23. 

δέος: αύτοκρατορικον 244,4. 

δ εσμό ς: χρυσοϋς 218,8. 
δέσποινα : (Deipara) Θεομήτωρ καi πάν

αγνος 17 4,2; πανάχραντος - Θεοτό
κος 68,16; 161,14; πανάχραντος- καi 
Θεοτόκος 174,4; 224,11; πανύμνητος
Θεοτόκος 118,21; (regina) Εuδοκία 
80,12,20; 130,20; Ζωi] 10,24; 13,1,7; 

14,17; ν. etiam αuγούστα, βασιλίς. 
δεσποτεία: 214,7. 
δεσπότης (dominus): 243,12; 'Ρωμα

νος Δ' 122,22; - καi αύτοκράτωρ ν. 

aυτοκράτωρ καi δεσπότης;- καi βασι
λεύς, Νικηφόρος Γ' Βοτανειάτης 166,4; 

- Περσικης 35,24; 
δεσπόται: 214,6,10,14; 215,11. 

δημαγωγίαι: 18,10; 167,14. 
δήμευσις: 60,13,16; 145,13; 149,2; 

δημεύσεις: καθολικαi 141,18;- μερικαi 

141,19. 
δ η μ η γ ο ρ ί α : άκαιρος 97 ,8; - άνεύλογος 

97,8. 
δήμιοι: 24,21;224,12;237,11. 

δημοκόποι: 198,7. 
δ η μοκρατία: 42,15. 
δ η μ ο ς: 11,6; 55,19; 58,21; 144,12; 217,27; 

- πόλεως 46,24; 
δημοι: άνθρώπων 179,21; - πόλεως 

163,10; δήμων άνάπται 236,6. 
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δ η μ όσια: (χρήματα) 48,29. 

δημόσιον et δημόσιος (fiscus pu
blicus): 49,24; 61,24; 64,27; 141,17; 
151,26; 158,26; 169,21; 215,9; 217,30; 
218,1. 

δημόσιος: τόπος 162,29. 
δημοτικόν (τό): 48,11. 
δημοτικός: 11,27; 

δημοτικοί: 42,15; 163,5; 229,4. 
δ ι ά δ η μ α: βασίλειον 225,6. 

δ ι α δόσεις (distributiones): βασιλικαi 
215,18. 

δ ι ά δ ρ ο μ ο ι: βασιλικοi 226,24. 
διαλεκτικός: 216,8. 

διάλεκτος: κοινη 214,5; - περσικη 
36,21; ν. etiam φωνή. 

διάλογοι: δικαστικοi 6,21. 
διανέμησις: εύσεβης 41,3. 
διασκύλευσις: 109,7. 

δ ι ά τ α γ μ α; συνετον 103,3; ελευθερίας 
218,11; 

διατάγματα: 40,29; 81,24; - νομικa 
239,27;- πολιτικa 80,28. 

διατάξεις: 97,28;- βασιλικα! 214,12. 
δίαυλος: 21,15; 

δίαυλοι: 23,6. 

διδάσκαλοι: 17,29. 

δίκαι α: 48,15; - βασιλικa 48,15. 
δ ι κ α ν ι κ ά: προβλήματα 60,28. 
δικαστήριον: 159,21;196,31. 

δι κ αστή ς: Μιχαr]λ Άτταλειάτης 196,28; 
- Πελοποννήσου καi Έλλάδος, Νικη
φόρος 140,27; 

δικασταί: 101,1; - επαρχιών 18,3. 
δικαστικόν: κατ'έξουσίαν 61,19. 
δίκη: (iustitia) 209,12; 

(lis) 49,22; 

δίκαι: aδικοι 40,20;- aσύμβατοι 154,16; 
- iδιωτικαi 18,1; 60,22; ν. etiam σέκρε
τον δικών iδιωτικών. 

δ ιοί κ η σ ι ς (administratio ): 42,4; 159,2; 

ή τών ολων- 53,9; 165,9; πραγμάτων 
9,23; 41,16; 48,20;- κοινών πραγμάτων 
141,3;- πολιτικών πραγμάτων 96,3. 

δ ι ο ι κ η τ ή ς: κοινών πραγμάτων, 'Ιωάν
νης, μητροπολίτης Σίδης 139,11. 

διοpκιστής; 122,29. 

δ ί φ ρ ο ς: 29,2;- βασίλειος 144,14;- βασι
λικος 169,22; 

δίφροι: 189,29. 

δόγμα (edictum, inssum imperatoris): 

14,6; 217,28; 244,19;- βασιλικον 140,21; 
δόγματα: 130, 11; 239,28. 

δ ο μέσ τ ι κ ο ς: της 'Ανατολής: 'Ανδρόνι
κος Δούκας 134,6; Νικηφόρος ΦωκιΧς 
172,15; - τής Δύσεως, 'Αλέξιος Κο

μνηνος 192,25; 222,8; 229,29; 230,21. 
δόμο ς: θείος (ecclesia) 209,5; 

δόμοι: βασίλειοι 111,30. 

δοξολογία: έωθινfι 245,29. 
δόρυ, δόρατα: passim. 

δ ο ρ υ φ ο ρ ία: 48,1; 190,3; 246,6; - βασι
λικη 20,7; 112,1; 135,23; 192,6; 236,23; 
- ύπατείας 112,1; - κατa θάλασσαν 
57,30. 

δ ο ρ υ φ όρο ι (custodes): 135,12; 180,5; 
203,17; 204,6. 

δόσεις: όφφικίων 48,29. 

δουλεία: 166,9; 204,1; 217,17; 243,7; 
244,12. 

δοϋλος: 160,11; 182,3; 247,19;- αύτε
πάγγελτος 232,2. 

δούλωσις: 185,19; 204,18; 205,8; ν. 
etiam θεσμοi δουλώσεως. 

δ ο ύ ξ: Άννίου, Παγκράηος 64,7;- Άντιο
χείας, μάγιστρος Νικηφόρος Γ' Βοτα
νειάτης 76,12; - τfjς κατa Κοίλην Συ
ρίαν Άνηοχείας: Νικηφόρος 140,5; Χα
τατούριος 106,26; - Δυρραχίου, Νικη
φόρος Βασιλάκης 189,16; - Έπιδά
μνου, πρωτοπρόεδρος Νικηφόρος Βασι

λάκης 228,19; - Θεοδοσιουπόλεως 
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130,3;- Θεσσαλονίκης, Νικηφόρος Βο

τανειάτης (aνus imp. Nicephori Bo
taniatis) 177,13; - 'Ιταλίας, Μιχαήλ 

Δοκειανος 7,24. 

δρουγγάριος: 208,16. 
δύναμις (copiae): βασιλέως 227,20; 

- βουλγαρικr] 24,3; - έσπερία 43,22; 
- έψα 30,20; - ίππέων 132,29; - κατa 

θάλασσαν 57,30; - ναυτικη 172,25; 
- πεζικr] 17,2; 19,19; - πεζών 132,29; 

- pωμαϊκr] 169,8; 174,15; 
δυνάμεις: Cιντικείμεναι 165,6; - έσπέ

ριοι 29,19; 186,27;- έq:>αι 67,26;- pω

μαϊκα! 15,17; 27, 13; 53,16; 134,25; 
150,10; 181,1; 205,24; 221,33; 235,10; 
- ναυτικαi 'Ρωμαίων 7,10; - πεζικαl 

'Ρωμαίων 7,10;- τουρκικαi 123,18. 
δ ωμά τ ι α: επίστεγα 112,20. 
δώρα: pωμαίκa 35,16. 
δ ω ρ ε α ί: 96,15; 143,11; 216,21; 232,17; 

233,33; 235, 11; 245,27; βασιλικαl 

228,14; 245,9; - έκατοντάλιτροι 211,12; 
- ετήσιαι 96,5; - φιλότιμοι 144,27; 
235,11. 

δ ω ρ ή ματ α: φιλότιμα 15,5. 

εγγραφον: 11,14. 
εγκώμιον: πλοκαi έγκωμίων 180,6. 

ε δ ρ α: ίππικr] 178,18. 
έ θ ν ά ρ χ η ς; 220,21; - Άβασγών, Γεώρ

γιος 181,21;- Οίίννων 36,20; 204,31; 
έθνάρχαι: Οuζων 67,11. 

έθνικ ο ί (pagani): 226,18. 

έθνος: 151,8;-Βουλγάρων 177,11;-Κο

μάνων 231,12; - Νεφθαλιτών Οuννων 
35,29; - οuζων 66,13,19; 67 ,15; 68,1; 
- Πατζινάκων 66,8; 158,11; 159,5; 
160,27; - σκυθικον 69,11; 72,23; 122,6; 

- Σκυθών 35,12; - Τούρκων 101,26; 
103,15;- aγιον Χριστοϋ 164,27; 

i:θνη: 34,25; 58,16; 76,27; 115,8; 152,12; 

164,18; - aλλόφυλα 79,14; - γοτθικa 

153,2. 
ε i κ ό ν ι σ μ α: θείον Θεοτόκου Βλαχερνι

τίσσης 118,24; 

εiκονίσματα: aρετfίς 8,20. 
ε ί κών: Θεοτόκου της Βλαχερνιτίσσης 

118,20,25. 

ε ί ρ κ τ ή: φούνδακος 156,14; 
είρκταί: δημόσιαι 60,6. 

ε κ δ ρ ο μ α ί : επέτειοι (impetus annui) 
35,29. 

εκεχειρίαι: 182,24. 
έκηβόλοι: 74,9; 91,31; 119,14; 124,23; 

134,17. 
εκθλιψις: 94,14. 
έ κ κ λ η σία; (ecclesia) άγία Σοφία (Cpolis) 

197,19; - μεγάλη, άγία Σοφία (Cpolis) 
48,1,16; 73,29; 155,26; ν. etiam θυσια

στήριον, ίερόν, iλαστήριον, μαρτύριον, 

ναός, οiκητήριον, σηκός, τέμενος; 

(contio) 119,10. 

i:κλειψις: σελήνης 221,4. 
εκπωμα: άργυροuν 169,18;- χρυσοuν 

169,18. 
εκστρατεία; passim; 

έκστρατείαι: βασιλικα! 196,30. 
έκτο μία ς (eunuchus): 30,22; ν. etiam 

εύνοuχος; 

έκτομίαι: 9,25; 31,8. 

Ελεος: βασιλικον 145,13. 
έλεπόλεις: 117,11. 
έλέφας: 39,3. 
έμβάδες: 33,19. 
i:μβολοι: 163,11; 212,14. 

έμπλώισις: 172,14,25. 
έ μ π ο ρ ία: κέρδους 151,8. 
ε μ π ο ρ ο ι: 12,3; 64,28; 157,11. 
έμφρουρον (τό): 58,5. 

έν αντίο ι: passim. 
έ ν έ δ ρ α: 66,2; 162, 7; 230,15. 
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ένσκήνωσις: 112,21. 

έντάφιον: κακον 215,3. 
έντιμος: 57,10. 

έ ν υ άλ ι ο ν: άλαλάζωτοένυάλιον 17,8/9; 

90,4; 117,16; 146,19; 223,3; σαλπίζω το 
ένυάλιον 99,3; 124,6. 

Ε ξ α ρ Χ ο ς: (dux) Ταμlς 122,3; (supremus 

sacerdotium) cφχιερωσύνης, πατριάρ

χης Μιχαfιλ Κηρουλάριος 45,8. 

έ ξ άρΧω ν (princeps): άλλοφύλων 100,27; 

- Δριστρηνών, Τατοuς 158,21; - Λατί

νων, Κρισπ!νος 97,7;- Τούρκων 154,4; 
ν. etiam ηγούμενος; 

έξάρχοντες: ταγμάτων 81,24. 

έ ξ ί σ ω σ ι ς: δημοσίων κτημάτων 54,26. 

έ ξ ο υ σία : 42,12; 231,26; - βασίλειο ς 4 7 ,1; 

- βασιλικfι 45,22; 55,9; - πατριάρχου 
48,19;- πολέμου 224,7;- σουλτανικfι 

204,30; 

έξουσίαι: 209,28. 

έ ο ρ τ ή: 'Αναστάσεως Ίησοu Χριστού 10,1; 

- γενεθλιακη Ίησοu Χριστοϋ 24,20;- άρ

χαγγελικfι 50,10;- άγίου Γεωργίου 57,13,19; 
Θεοφανίων 197,12;- Φώτων 197,12; 

έορταί: άφέσιμοι 218,3; - δεσποηκαl 
245,16;- πάνδημοι 246,4. 

έπαγγελίαι: έγγραφοι 187,7. 
έπαλξις: 37,20; 

έπάλξεις: 22,18; 227,17. 

έπαρσις: άκυβέρνητος 198,12. 

έπαρχία: 184,5; 'Ανατολικών 112,15; 

143,4; 164,11; 197,13; - Άρμενιακών 

143,6;- Βιθυνών 81,22;- Καππαδοκών 

143,4;- Παφλαγόνων 7,9; 133,17- Χαρ
σιανοu 113,21; 

έπαρχίαι: 8,10; 40,29; 130,11; 131,13; ν. 
etiam θέμα. 

έπα ρ χ ι κο ί: 12,5. 

έπαρχος: (Cpolis) 12,2; 59,18; 60,16; ν. 
etiam ζώνη, παράσημα έπάρχου. 

έπαυλις: 144,7; 

έπαύλεις: 113,15; 161,23. 
έπήρειαι: 211,17. 

έ π ι β α τ ή ρ ι α: 184,21; 210,14;- Εύαγγε-
λισμοu Θεομήτορος 207,17. 

έπιγαμβρεία: 171,11; 232,9. 
έπίκλην: 77,7;87,22. 

έ π ι κ ρ ά τ ε ι α: pωμαϊκfι 62,6; 63,11; 206,4; 
-'Ρωμαίων 115,21; 146,5; 176,28; 180,8; 
(dominatio) Τούρκων 154,13. 

έπιληπτικοί: 8,9. 

έ π ι ν έ μ η σ ι ς: 69,25; ν. etiam ίνδικηών, 
iΎδικτος. 

έ π ίση μ α (insignia): pωμαϊκfjς έπικρα
τείας 206,4. 

έ π ίση μ ο ι (illustres): 98,12; 115,26;- τού 
παλατίου 19,10; 

έπισημότεροι: 59,13. 

έ π ί σ κ ε ψ ι ς: Μελαγγείων 97,17. 

έ π ί σ κ ο π ο ς: Μεδιολάνων, 'Αμβρόσιος 
241,1. 

έπιστασία: βασιλέως76,20. 
έπιστήμη: τεχνικη 180,2; 

έπιστfjμαι: 217,5. 

έ π ι σ τ ο λ α ί: 209,16;- θυμοφθόροι 219,16. 
έπιστρατεία (expeditio): 153,13;171,31. 
έπιστρατεύσεις (expeditiones): 145, 7. 

έπίταγμα: βασιλικον 90,15; 141,15. 
έποικοι: 'Ραιδεστοϋ 157,3. 

έ π ώ ν υ μ ο ι: τfjς πολιτείας 208,3. 
έργολαβία: 93,25. 

έργον: μαχαίρας 17,20; 84,15; 109,5; 
147,5; 185,13. 

έσθής: βασιλικfι 19,7. 
έταιρεία: 101,7. 

έ τ α ι ρ ε ι ά ρ χ η ς: ν. μέγας έταιρειάρχης. 
έτερόδοξοι: 111,7. 

εύαγγέλιον: 119,23,26;- θείον 246,8; 
εύαγγέλια: θεία 199,29. 

εύνου χ ο ς; 26,19; 'Ιωάννης, άρχιερεuς 
Σίδη ς 139,16; Κωνσταντίνος πραιπόσι-

Index νerborum ad res Byzantinas spectantium 281 

τος 27 ,25; Νικηφόρος 139,23; 153,27; ν. 

etiam έκτο μίας; 
εύνοuχοι: θαλαμηπόλοι 41,13. 

ι: ύ π α τ ρ ί δ η ς: 77,6; 168,2; 221,26; 

εύπατρίδαι: Περσίδος 204,28. 
εύταξία (ordo): άγορανομικfι 208,14; 

- δορυφοροϋσα 10,8;- στρατιωτικη 80,25. 
ε φ ε δ ρ ο ι (insidiarum auctores): 80,26. 

έ ψ α: 160,4. 

ζ ή τ η μ α (quaestio): 244,3; ν. etiam σε

κρεηκa ζητήματα. 

ζ~διον: ταυρικον 190,9. 
ζώνη: έπάρχου 60,19. 

ήγεμονεύων: Άνηοχείας, Νικηφόρος 

Βοτανειάτης 76,9. 
ήγεμονία: 24,6; 31,12; 64,8; 91,8; 96,23; 

103,17; 140,18; 178,7; 222,8; 228,1;- βα

σιλικοί! στρατοπέδου 223,19;- πολέ

μου 16,9; 28,23; 142,8; 160,3;- pωμαϊκη 
102,17;- 'Ρωμαίων 150,6;- στρατού 108,5; 
ήγεμονίαι: αί κατa χώραν 17,5. 

ήγεμών: 35,22; 94,5; 141,26; 224,3; Νι

κηφόρος Βρυέννιος 187,14; 'Αλέξιος 
Κομνηνος 230,17; 'Ισαάκιος Κομνηνος 
142,26; Χατατούριος 107,10;- 'Ρωμαίων, 
Βασίλειος Άποκάπης 37,14; Κωνσταν
τίνος πραιπόσιτος 27,24;- σουλτάνου 

119,7;- Χάλεπ 90,24; ν. etiam άμηρaς, 
άρχων Χάλεπ; 

ήγεμόνες: 66,16; 68,2; 75,26; 91,9; 
151,9; 152,24; Άρριανίτης καi Δοκει

ανος 28,10;- Σκυθών 53,22. 
ήγούμενος: Τούρκων 110,6. 
η θ η: πολιτικa 42,7. 
ή λ ι κ ία: (statura) 110,28; (aetas) 210,16; 

(iuνentus) 'Ρωμαίων 109,9;- στρατεύσι

μος 19,4; 236,22. 

ή μέρα : άναστάσιμος 96,26; 

ήμέραι: πασχάλιοι 96,6. 
ήνιοχεία: τεσσάρωνϊππων 216,11. 

θα λα μ η πόλο ι: 20,3; 41,12. 
θάλασσα: Έρυθρa 203,12; Ποντικη 

159,17. 
θέα τ ρ ο ν: 10,19;- καταγέλαστον καi παν

ευτελέστατον 149,25. 
θέμα (proνincia): 'Ανατολικών 81,23; 

164,13; ν. etiam έπαρχία 'Ανατολικών, 

στρατηγία θέματος Ά νατολικών; - Άρ
μενιακών 130,27; 153,22,25; 222,6; 
- Βουκελλαρίων 139,24; - Καππαδο

κίας 105,20; ν. etiam έπαρχία Καππα
δοκών;- Κολωνείας 114,20;-Λυκανδοu 
83,7;- τελοuχ 84,25; 

θέματα: 106,14; - Άρμενιακa 96,23; 
106,16;- έ~ας 85,2;- pωμαϊκa 141,23; 
153,18. 

θεοσημεία: 71,2;109,20; 

θεοσημείαι: 72,24. 
θ ε ρ α π ε υ τ α ί (ministri): βασιλέων 

243,25; 244,3;- ίερών 40,30. 
θεσμοί: δουλώσεως 229,10; - Πατέρων 

214,24. 
θησαυροί: βασιλικοi 49,7; 55,24; 158, 28; 

163,4; 213,13. 
θρίαμβος: 31,14;- έπινίκιος 169,12; 

-καταγέλαστος 225,25;- στεφανηφό
ρος 149,24. 

θ ρ ί ξ: άποβάλλω τfιν κοσμικfιν τρίχα 

(monachus fio) 149,14; έκτινάσσω την 
τρίχα 208,26; κατατίθημι την τρίχα 47,3. 

θρόνο ς: βασίλειος 130,18; 245,23;- βα
σιλικοu σακελλαρίου 214,19;- έπισκο

πικος 214,29; - πατριαρχικος 50,22. 
θυσιαστήριον: άγίας Σοφίας (Cpolis) 

199,6,18; 209,4. 
θύτης: 80,17. 
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i β η ρ ι κ ή: συμφυ·ια, ν. συμφυ·fα iβηρική. 

iδέαι: ζψων 4,26. 

iδιόξενοι: 114,13. 

Ιδιόχειρα: 188,16. 

ί δ ι ώ τ η ς: 240,25; ν. etiam σχήμα iδιώ-
του; 

iδιωται: 62,8; 239,10; 243,30. 

ίερατικός: 50,17; 

ίερατικοί: 48,15; 50,8. 

ίερεύς: 119,22; 

ίερείς: 46,14. 

ί ε ρ ο κ ή ρ υ κ ε ς: 53, 10. 

ί ε ρ ό ν: Βλαχερνων 108,3;- άγίοu Γεωρ

γίοu Μαγγάνων 38,19; έλληνικον 

71,20;- άρχιστρατήγοu ΜιχωΊλ έν Χώ

ναις 109,17; - άγίας Σοφίας (Cpolis) 

46,9; - μονής Στουδίου 14,4; ν. etiam 

έκκλησία, θυσιαστήριον, ίλαστήριον, 

ναός, οiκητήριον, σηκός, τέμενος; 

ίερά: 21,16; 40,31. 

ί ε ρ ο υ ρ γ ία : φρικη1 200,2. 

ίερωμένοι (clerici): 26,20. 

iθυντfjρες: άρμάτων69,9. 

ί λ α σ τ ή ρ ι ο ν: (sanctuarium) άγίας Σο

φίας 199,6,14; 

ίλαστήρια: (sacrae mensae) 200,4; 

(monasteria) 211,21. 

ίλύς: κοσμικi]237,14. 

ίνδικτιών: 47,27; 66,10; 72,26; 80,13; 

89,23; 108,2; 165,28; 205,20; 238,9; ν. 

etiam έτιινέμησις, Ινδικτος. 

ί ν δ ι κ τ ο ς: 18,22; ν. etiam έπινέμησις, 

ίνδικτιών. 

ί π π α σία: 121,28; 177,19; - άγρυπνος 

143,7. 

ίππείς: 132,29. 

ι π π ο ι: άραβικοi 90,12;- βασιλέως 112,26; 

- δημόσιοι 230,30. 

ίππο κ ό μ ο ι: βασιλικοi 125,26. 

ίππομαχίαι: 119,12. 

tππος (ή) (equitatus): 54,9; 84,3; 201,23; 

- πολεμικi] 81,28;- στρατιωτικfι 19,18. 
ί π πότη ς: 34,27; 177,8; 215,28; 

ίτιπόται: 20,27; 195,25; 196,5. 

ι σ α (accurate transcripta): 18,4. 
ίσάγγελος: ϋμνος 245,25. 
ίσα πόστο λ ο ς: μέγας Κωνσταντίνος 

167,27. 

ίση μ ε ρινός: ν. κύκλος !σημερινός. 

Ισοπολιτεία: 7,20. 

κ α! σ α ρ: 'Ιωάννης Δούκας 80,27; 130,9, 
13; 131,2,10; 134,5; 141,10; 142,28; 
143,8,17; 144,10; 145,1,3; 146,10,23,25; 

147,13; 148,6,11,19,22,25; 149,8,10; 
153,10; Μιχαfιλ Καλαφάτης (Michael V) 
8,28; ν. etiam τύχη καίσαρας. 

καλάνδαι: 205,20. 
καλώ δ ι α: σκηνwν 96,28. 

καμηλοπάρδαλις: 39,28. 
κανόνες: άποστολικοi 214,25. 
κάστρον: Άδάνης134,29; 135,7; 137,16; 

Άθύρα 196,4; - 'Αμασείας 159,10; 
- Άρτaχ 93,14;- Δρίστρας 158,18;- '!ερα

πόλεως 88,1,8; 89,7;- Μαvτζικίερτ 117 ,26; 
128,17;- Μελισσοτιετρίοu 129,27;- Με
ταβολής 149,5;- Πανίου 191,16;- 'Ραι

δεστού 155,23; 191,22,26; 192,3;- Τζα

μαντοΟ 95,24; - Χάνδακας 173,13; ν. 
etiam οχύρωμα, φρούριον; 
κάστρα: 103,1; 153,23; - περi Κιλικίαν 
173,25. 

καστροφυλακοuντες: 29,6; 115,23. 
καταγώγιον: 93,22; 107,22. 
κατάλογος (delectus): πολεμικος 134,4; 

-προτερημάτων 176,17; - pωμαϊκος 

62,19; - στρατιωτικος 53,17; 61,27; 

82,25;- στρατιωτων 111,3; κατάλογον 
τίθεμαι 228,26; πλfjθος καταλόγου 

229,12. 

Index νerborum ad res Byzantinas spectantium 283 

κ α τα σ κ ή ν ω σ ι ς: 112,19. 
κατασκοπή: 32,13; 195,19. 
κ ατά σ τ η μ α: μοναχικον (habitus mo

nachicus) 135,21. 
κατατόπιον (regio): 156,12;- Φυγέλ

λων 172,14; 
κατατόπια: έγχωρίων 155,26; - μεγά

λης έκκλησίας (άγίας Σοφίας Cpolis) 

155,26; - μοναστηρίων 155,26. 
κατεπανίκιον: 'Εδέσσης 130,1. 
κ α τ ε τι άνω: Άδριανουτιόλεως 186,29; 

- μεγάλης Άντιοχείας, Χατατούριος 

132,27; - Δρίστρας, Νέστωρ 158,14; 

Θεοδοσιοuτιόλεως, Νικηφόρος Βασι-

λάκης 120,6;- 'Ιταλίας, Γεώργιος Μα

νιάκης 9,18. 
κ ε ι μ ή λ ι α: ίερa 48,18; - έκκλησιων 

213,26. 
κεντηνάρια: 201,28. 
κέρα ς (cornu): pωμαϊκον 181,7; 

κέρατα (tubae): 190,24. 
κεφάλα ι ον: 239,29. 
κfjνσος (census): 48,7. 
κηρύγματα: 131,21. 
κιγκλίδες: 20,1. 
κίων: ΚωνσταντινιακοΟ φόρου 238,10; 

κίονες: άτλανηκοi 39,6. 

κλεισούρα: Κλειδίου 177,16;- Ποδαν
δοu 95,11; 134,11; 
κλεισοuραι: Ζυγοu 30,29; - δι' ι1ν ή 
Κοίλη Συρία τfjς Κιλικίας χωρίζεται 

94,11. 
κληρονομίαι: 244,1. 
κο μ ή τη ς άστή ρ: 72,26; 

κομfjται: 162,30. 
κόσμο ς: έκτινάσσω τον κόσμον 208,26. 
κουρά: 47,14. 
κ ου ρ οπαλάτη ς: Νικηφόρος Βοτανει

άτης 143,19; 164,8; Φιλάρετος Βραχά
μιος 231,19; Μανουi]λ Κομνηνος 108,7; 

110,3,21; 114,24. 

κο υ ρ ο τι α λα τ ι κό ς: ν. άξίωμα κουρο-

παλατικόν. 

κραββατίναι: έμπόρων 12,4. 

κ ρ α τ η ρ ε ς (νasa ecclesiae): 200,3. 

κράτος (potentia): 3,14; 46,19; 47,8; 65,1; 

135,13; 165,27; 225,1; - βασιλείας 13,24; 

183,21; 184,13; aκρατον - βασιλείας 

210,21; τιολεμικον 202,20. 

κρηπϊ:δες: pωμαϊκαi 33,19. 

κρησφύγετον: Δοκείας 131,15; 

κρησφύγετα: 93,11. 

κριοί: 193,1. 

κρίσεις (iudicia): 141,17. 

κ ρ ι τ ή ς: Μιχαfιλ Άπαλειάτης 3,3;- έπi 

τοu ίτιποδρόμου καi τοu βήλου, Μι

χαfιλ Άπαλειάτης 6,2; 

κριταί: στρατοπέδου 100,29. 

κτήματα: 59,16;-άγροτικa192,4;-δη

μόσια 54,26; ίδιωτικa 55,25; - ναϊκa 

55,25. 

κ τ ή σ ε ι ς: 63,25;- βασιλικαi 67,21;- ίδι-

καi 155,19. 

κύκλο ς: ίσημερινος 165,29. 

κύμβαλα: 210,9. 

κώμη: Χρυσοτιόλεως 46,22; 

κwμαι: παρa τfιν έν Συρίι;χ Άντιόχειαν 

75,22; - ίβηρικαi 128,28; - Ίβηρικfjς 

36,5; - pωμαϊκαi 148,26; - 'Ρωμαίων 

151,17. 

κ ωμό π ο λ ι ς: Ήρακλέος 106,21. 

κώνειον: 135,25. 

λαϊκός: 214,30. 

λαμπρότης: βασιλικfι 47,14; 138,12; 

- ήγεμονικιl 100,2. 

λα μ π ρ ο φ ο ρ ία: 110,24. 

λ α μ π τ ή ρ: μεγάλης έκκλησίας (aγίας 

Σοφίας Cpolis), 'Ιωάννης Ξιφιλϊ:νος 

73,28. 

λεγiiτα: 243,31. 
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λειτουργία: (officium) 97,19; (missa) 
θεία 245,28; -ίερa 246,13. 

λέμβο ι: 50,24;- αύτόπρεμνοι 66,14. 
λεωφόροι: έπισκεπείς212,13. 

λnστρικόν: Ούννων 37,6. 
λίθο ι (gemmae): 246,10. 

λιμό ς: 116,18; 163,1;- βαρύτατος 201,22. 
λίτρα ι: 157,14; 211,11. 

λογά δ ε ς: Ούζων 68,4; - συγκλήτου, ν. 
σύγκλητος. 

λογοθέτη ς: τού δρόμου, Νικηφόρος 
141,3; 154,24; 157,13; 189,8,19; 192,13; 
198,4; 199,1; 232,7;- τών ύδάτων, Βα
σίλειος Μαλέσης 129,17; ν. etiam άπο 
λογοθετών; λογοθέτου άρχή: ν. άρχη 
λογοθέτου. 

λογοποι·tα: 49,8. 

λόγος: άγωνιστικος 6,25;- δημώδης 

24,26; 30,29; θεάνθρωπος 9,3;68,19; 
- ίστορικος 7,1;- πολιηκος 40,17;- συν
τακτήριος 111,25;- χαριστήριος 224,23; 
- χρυσόβουλλος 189,11; 218,8. 

λόγχη: 32,8; 215,27; 
λόγχαι: 93,1. 

λογχίτης: 215,26. 
λ ο υ τ ρ ό ν: θεΊον (baptisma) 25,24. 
λοχαγοί: 81,26; 82,28; 85,5; 89,3; 223,10. 
λόχος: (ordo exercitus) 193,22; 

λόχοι: 29,30; 81,26; 85,4; 86,7; 89,3,25; 
116,7; 123,8; 125,5; 223,17; 237,24; 
(insidiae) 91,30; 99,16; 124,19; 223,27; 
λόχοι: 90,19. 

λυκοεντερικός: ν. πάθος λυκοεντε
ρικόν. 

λύσις: στρατιάς 25,15; λύω η)ν στρα
τιaν 100,17. 

λύχνος: 247,20;λύχνωνάφαi 31,19. 
λώρο ς (lorum): 39,18. 

μ ά γ ι σ τ ρ ο ς: Βασίλειος Άποκάπης 66, 11; 

Άρριανίτης 28,1; Μιχαi]λ Άπαλειάτης 

3,2; Νικηφόρος Βασιλάκης 120,5; Νι

κηφόρος Βοτανειάτης 45,1; 66,12; 76,12; 
77,21; Νικηφόρος Βρυέννιος 119,10; 

'Ρωμανος Διογένης 79,9; Εύστράτιος Χοι
ροσφάκτης 129,14; Βασίλειος Θεοδωρο

κάνος 17,14; Πέτρος Λιβελλίσιος 87,23; 
Γεώργιος Μανιάκης 9,18; Ίωσιlφ Τραχα

νειώτης 115,27; Νικηφόρος Φωκας 
172,16; ν. etiam άξία μαγίστρου; 

μαγίστρου ναός (i.e. Nicephori Pho
cae) 176,3. 

μάθη μ α: ούρανοβάμον φιλοσοφίας 17,25. 
μαθηματικοί: 221,7; 238,21. 
μαινάδες: 67,28. 

μ α ν ία: βακχικi] 44,22. 
μάργαρα: 246,10. 

μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν (ecclesia): άγίου Γεωργίου 
57,16. 

μάρτυς: aγιος Γεώργιος 57,19; ν. etiam 
μνfjμαι μαρτύρων. 

μάχαιρα: παρανάλωμα pωμαϊκfjς μα
χαίρας 30,4; ν. etiam έργον μαχαίρας. 

μάΧη: άγχίθυρος 31,2;- άσπονδος 159,6; 
- αύτοτελi]ς 131,18;- βασιλέως 196,12; 

βασιλικιl 19,19; έναγώνιος 116,8; 
όρώ προς μάχην 31,5; 

μάχαι: passim; - κεφαλικαi 190,15; 
- παροδικαi 131,18. 

μαχησμός: 181,12. 

μεγαλειότης: βασιλικωτάτη καi φι

λάνθρωπος 5,7. 

μεγαλοδοξότης: στρατιωτικιl 164,5. 
μεγαλόπολις: (Cpolis) 8,25; 18,19; 

19,9; 47,11; 188,4; 206,11; 207,3; (Hiera
polis) 86,25. 

μέγας έταιρειάρχης: Δαβiδ 209, 2; 

'Ρωμανός (Στραβορωμανός, ν. Skyl. 
Cont. 179,19/20) 220,13. 

μεγιστάνες: ν. βουλή. 
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μέδιμνος: σίτου198,16; 

μέδιμνοι: 157,4,5. 
μελαγχολικοί: 8,9. 
μελέτη: στρατηγικιl 195,15. 
μέρη: έσπέρια 201,8;- iταλικa 7 ,22;- μα

κεδονικa 71,15;- συριακa 83,8. 
μ ε ρ ί ς: έθνικη 213,3; - έσπερία 95,26; 

- σουλτανικιl 204,30. 
μ ε σ ά ζ ω ν : ΚωνσταντΊνος Λειχούδης 53,8. 
μετεωρολόγος: 216,6. 
μ ή τη ρ (Deipara): θεανθρώπου Λόγου 

68, 19;- πανυπέρημος Θεοu 161,29. 
μητρόπολις: Έφεσίων 233,13;- τfjς 

έψας (Cpolis) 207,10;- Θεσσαλονικέων 
178,2;- Καισαρέων 74,28; 142,7;- πό

λεων (Cpolis) 22,3; - Σεβαστηνών 

83,24; 84,21. 
μ ητρ οπολ ί τη ς: Σίδης, 'Ιωάννης 141,8; 

ν. etiam άρχιερεύς; 
μητροπολίται: 51,29; 233,17. 

μ η χ α ν ή: (artificium) 28,21; 83,19; 
μηχαναί: 120,27; 173,9; 
(machinatio) άπο μηχανfjς 120,30; 
161,19; 
μηχαναί: 22,17; 23,18; 37,15; 87,9; 
92,15. 

μ η χ ά ν η μ α (machinatio militaris): 
37,21,28; 
μηχανήματα: 173,18;- πολεμικa 64,28; 
- στραηωηκa 165,12; (artificia) 109,1. 

μ ι γάδε ς (coenobitae): 53,10. 
μίλι α : 35,20; 170,30. 
μίμο ι: 38,13;- γελοίων 193,11. 
μιξοβάρβαρον: το παρa τον 'Ίστρον 

158,4. 
μισθοί: 157,19. 
μ ισθ ο φ ορά: 208,18. 
μ ι σ θ ο φ ο ρ ι κ ό ν: 95,26; 115,10; 203,23; 

208,8; - άλλογενf.ς 114,1; - Σκυθών 

99,15; 121,11. 
μνfjμαι: μαρτύρων 245,17. 

μόδι ο ς: 156,28; 247,20; 
μόδιοι: 156,28. 

μοΊρα (pars): 24,5; 89,17; 107,28; - άπο
στατικιl 191,20; βασιλέως ν. άλλά

γιον; - βασιλικιl 12,5; 230,16; - πεζικιl 

195,18;- 'Ρωμαίων 101,29;- σκυθικιl 

122,3;- στρατού 90,26; 
μοϊραι: 102,19. 

μ ο λ υ ν τ ή ρ ι ο ν: αίμάτων χριστιανικών 

206,2. 
μοναρχία: 41,9. 
μοναστήρια: 155,25. 
μοναχικό ς: 55,17;- μοναχικιl πολιτεία 

(νita monachica) 47,15. 
μοναχό ς: Εύδοκία 233,24; Μ ιχαi]λ z' 

Δούκας 233,10; Μιχαi]λ ύπέρτιμος (Ψελ
λός) 228,7; 
μοναχοί: 30,22; 47,18; 49,14,19. 

μ ο ν ή: άγίων Άναργύρων 8,25; - 'Εβδό

μου 155,9,15; - Στουδίου 13,30; 55, 15; 
208,11; 'Εννέα Ταγμάτων (v.janin, La 
geographie2, p. 111, Ώ0 146) 50,12; ν. 
etiam φροντιστήριον; 
μοναί: 49,9. 

μονοπώλιον: 156,5. 
μουσείον: τfjς νομοθετικfjς (Schola 

juris disciplinae) 17,23. 
μυσταγωγία: θεία 246,12;- μεσημβρι

νιl 245,28. 

ναός: άγίων 'Αποστόλων (Cpolis) 10,22; 
- άποστολικός (άγίων 'Αποστόλων, 

Cpolis) 246,7; - 'Αρχιστρατήγου Μι

χαi]λ έν Χώναις 109,16;- άγίου Βασι
λείου (Caesareae) 75,1;- άγίου Γεωρ

γίου Μαγγάνων 38,8; ν. etiam σκηναi 
μαρτυρικαί;- παναχράντου δεσποίνης 

καi Θεοτόκου (Chandax, Creta) 174,4; 
176,2 (τοϋ μαγίστρου i.e. Nicephori 
Phocae) - άγίων Πατέρων (Nicaeae) 
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72,16; Παντελεήμονος 194,1; - τής 

τοv Θεοv Λόγου Σοφίας (Cpolis) 10,7; 
13,18; 14,19; 59,14; - άγίας Σοφίας 

(Cpolis) 199,4; τής τοi3 Θεοi3 Λόγου 

Σοφίας (Nίcaeae) 72,15; 
ναοί: 21,16;- έπίσημοι 194,4; ν. etίam 
έκκλησία, ίερόν, οiκητήριον, οiκοι, 

σηκός, τέμενος. 

ναυάρχαι: 173,17. 
ναuς: βασιλικιl 17,8; 210,8; 

νήες: καρπαθικαi 173,4; - πολεμικαi 

17,1;236,29-pωμαϊκαi 17,17. 
ν α ύ σ τ α θ μ ο ς: κάστρου 'Ραιδεστοi3 

191,25. 
ναυτικός: 156,18; 

ναυτικοί: 58,7. 
νεαρά (noνella): 240,3; 241,19; 242,21; ν. 

etίam νομοθεσία νεαρά. 

νεολαία: 76,7;82,13. 
νεότης: 82,26. 

νήσος: Κρήτη 172,2; 173,2,8; 174,15; 
175,14,26; 176,6,7;- Νηος 172,28;- Πρίγ
κηπος 10,25;- λιμνία Πρέσπας 177,24; 
-Πρώτη 138,19; 
νήσοι: Βρεπανικαi 170,28; - Μακάρων 
170,29. 

νιφάδες: τόξων 33,2. 
νόμιμα: πάτρια 152,13; 214,11. 
νόμισμα: 156,17,28; 

νομίσματα: 156,17; 198,16. 
νομοθεσία: 241,15;- νεαρa 243,27; 

νομοθεσίαι: 150,16. 
ν ο μ ο θ ε τ ι κ ή : μουσείΌν νομοθετικής 

17,24. 

νόμο ς: 41,18; 241,26; 242,5; 243,20; 
244,9; - τών έπιβούλων 78,6; - μεγά

λου Θεοδοσίου 241,20; - τών πρέ

σβεων 123,10;- τών τυράννων 230,29; 
νόμοι: άγαθοεργίας 150,17;- περi έπι
βούλων 226,2; - εύσεβείας 150,17; 
- θείοι 225,20; - καθαρότητος 150,18; 

- πάφιοι150,7;- στρατευμάτων 237,24. 
νομοφύλαξ: 17,24. 
νοσοκομείον: 38,25; 

νοσοκομεία: 214,7. 

νόσος: 25,20; 73,6; 220,9; 240,9; 243,19; 
- λοιμικη 68,7;- ποδαγρικη 29,1. 

νυκτίλοχος: 230,12. 
ν ω β ελλ ί σιμ ο ς: 'Αλέξιος Κομνηνος 

222,5; 229,29; Κωνσταντίνος (patruus 
Michaelis V) 14,8; ν. etiam τιμη νω
βελλισίμου. 

ξενικοί: 204,22. 

ξ ε ν ο δοχεία: μοναστηρίων 155,25. 
ξ ί φ ο ς: passim. 
ξύλον: χειροποίητον 39,25; 

ξύλα: μακρό: 66,14. 
ξυμμορία: Άγαρηνών 20,11; ν. etiam 

συμμορία. 

6 δ ό ς: passίm; βασιλικη 22,23. 
ο i κ ή μ α τ α: πολιτικa 72,20. 
ο i κ η τ ή ρ ι ο ν: κοινον καi μέγιστον 

Θεού (άγία Σοφία Cpolis) 207,18. 
ο ί κ ία: άναχωρηηκιl 4 7 ,21; 

οίκίαι: ίουδαϊκαi 194,5;- πατριαρχικαi 
47,21. 

οίκίσκοι: άμειδείς 60,7. 
οίκο δ ο μ α ί: βασιλικαi 38,20. 
οiκος: βασιλικοςΉρίων 96,7; 

οiκοι: εύαγείς 214,8; - εύαγείς καi 
θείΌι 214,26;- εύκτήριοι194,4. 

οίκο φ υ λα κούν τε ς: έν βασιλείοις 
95,28. 

όκρίβας: 48,2. 
όλκάδες: 172,13; 173,10; 214,3. 
όλυμ πιο νίκη ς: 3,22. 
6μολογίαι: 159,4. 
ομόφυλοι: 44,21; 149,20; 151,11; 153,5; 

162,9; 202,6; 228,4. 
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όμόφυλον (τό): 21,23; 25,23. 
όμόχωροι: 171,22. 
ο ν ο μ α: βασιλέως 186,24. 
ο π λα: passim;- άγχέμαχα 12,4; 119,17; 

- βαρβαρικa 126,7; - δικαιοσύνης 

165,12;- έκηβόλα 87,1; 117,17;- ήγε

μανίας 31,12;- μυρίανδρα 13,14;- παν
τοία 22,17; - pωσικa 87,21; - στρα

τιωτικa 3,6;- τιμιώτερα 112,27. 
οπλισις: 228,26; στρατιωτικιl 33,21. 
ό π λ ί τ η ς: 84,2; - στρατιώτης 216,1; 

όπλίται: 188,29;- τfjς αύλfjς 47,6. 
ό π λ ι τ ι κ ό ν: 158,6;- \διον 84, 19;- έκ μι

σθοφορaς 208,18. 
όπλομαχίαι: 227,3. 
οργανα: 47,26;- άποτρεπτικa άλλο

τρίων νεών 191,27;- έκηβόλα 179,10; 
-πετροβόλα 22,18; 87,10; 173,24; 175,18; 
193,6; πολεμικa 179,3. 

6 ρ ε ι ν ά: Σελευκείας 106,30. 
ορθόδοξοι: 72,18; 77,4; 78,17; 97,11; 

111,6; 164,24; 176,1. 
ο ρ ι α: Αύσονίηδος 92,20; - τa έν Θεσσα

λονίκη 8,4;- κατ' Ίβηρίαν 36,15;- iβη

ρικa 35,26; - Νικαίας 44,3; - pωμαία 

25,6;- pωμαϊκa 140,11; 231,16; 'Ρω

μαίων 79,18;- συριακa 63,28; - Χάλεπ 
107,8,20. 

ο ρ κ ο ι: 159,3;- φρικωδέστατοι 195,6. 
ο ρ ν ι ς: τρίπους 162,24. 
ο ρ ο ς: Μούνζουρος 104,6; - 'Ολύμπιον 

(Bithyniae) 73,24;- Σαρβανδικον 107,19; 
- Σόφων 146,15; - Ταi3ρος 94,17,25; 
104,6,9,14,28; 105,12; 
ορη: "Αλπεων 170,19; - Σελευκείας 

107,3; ν. etiam όρεινa Σελευκείας; 
-Ταύρου 134,1. 

ο ρ ο φ ο ς: σφαιροειδf]ς 17 4,8; - σκηνής 

221,2. 
όρφανοτρόφος: Ίωάννηςμοναχ0ς9,22. 

ό σία (funus): 73,8; 138,24. 

οσιος: 52,13. 
ο ύ ν ν ι κ ό ς: πληθuς ούννικιl 108,29. 
ούρα γ ία: 20,23; 64,16; 91,28; 92,29; 99,5; 

104,26. 
ό φ θ α λ μ ο ί: άποστατικοi 231,2; έκκοπf] 

οφθαλμών 242,15. 
ό φ λ ή μ α τ α: ν. βάδισμα όφλημάτων. 

ό φ φ ί κ ι ο ν : λογοθέτου τών ύδάτων, 

Βασίλειος Μαλέσης 129,17;- μεγάλου 
έταιρειάρχου, Δαβiδ 209,2; 
όφφίκια: 211,13,17; ν. etίam δόσεις 

όφφικίων. 

δχημα: 190,5; 
οχήματα: 112,28; πράσινα 196,7. 

ό χ ύ ρ ω μ α: 206,30;- Τζαμαντού 95,20. 
όψωνιασμός: 48,23; 62,30; 63,2; 74,4; 

75,29; 82,1; 102,20. 
όψώνιον: 36,9; 76,2; 

όψώνια: 235,11; - στρατιωτικό: 43,8; 
162,4; 217,22. 

παγανός: 57,10. 
πάθος: λυκοεντερικον 94,27. 
παιδεία: 148,19. 
παίδευσις: pωμαϊκf] 87,18;- Σαρακη

νών 87,18. 
π α ι δ ίο ν: τραγοσκελΕς 162,24. 
παλάτι ον (Cpolis): 10,23; 19,11; 48,17; 

130,14; 148,15; 200,5,13; 213,20; 227,19; 
-μέγα 208,6; ν. etiam άνάκτορον, βασί
λεια, φρουρa παλατίου; 

παλάτια: Ήρίων 111,8. 
παλιγγενεσία: θείουλουτρού (baptί

sma) 25,24. 
π α ν η γύρε ι ς: βασιλικαi 245,15; - ύμνη

πόλων 210,16. 
παντευχία: σκυθικf] 26,17. 
π α ρ αγγελία: ίδικη καi επιθανάτιος 

79,25; 
παραγγελίαι: στρατηγικαi 222,30. 
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π αρά γ γ ε λ μ α: νόμιμον 154,8; 
παραγγέλματα: κοινa 244,24; - στρα

ηωηκa 172,9. 

παράπτερα: 174,8. 
π αρά σ η μ ο ν (splendor ): βασιλικfjς σκη

νfjς 81,5; 
παράσημα (insignia): 190,26; - βασι

λείας 4,8; 19,6; 165,23; 217,10;- βασι

λικa 146,12;- έπάρχου 60,19. 
παράστημα: πολεμικον 124,12. 
π αρά τ α ξ ι ς: 20,15; - πεζικij 91,5; 

παρατάξεις: 87,31; 124,17; 143,30; 
190,23; 194, 14; - μακεδονικαl 189,28; 
- στρατιωτικαl 92,25; -Τούρκων 202,26. 

παραφυλακή: 18,19; 194,19. 
παραχειμασία: 95,27; 111,3; 133,6; 

189,5; 194,16. 
πα ρε μ βολή: passim. 
πάροδο ς: δημοσία 162,27; 

πάροδοι: τουρκικα\231,20. 

π α ρ ο υ σία: άποσταηκiJ 20,22. 
π α τ ρ ι ά ρ χ η ς: Κωνσταντινουπόλεως: 

48,19; Μιχαijλ Κηρουλάριος 12,27; 
45,8,15; 46,1,4,16,26; 48,2,13; 49,30; 
50,12; Κωνσταντίνος Λειχούδης 53,5; 
73,26; 'Ιωάννης Ξιφιλίνος 79,23; Κοσμάς 
Α'198,19; 233,14;- οίκουμενικός, 'Ιωάν
νης Ξιφιλίνος 73,29; - Θεουπόλεως, με
γάλης Άνηοχείας 207,21; ν. etiam 
άρχιποίμην Κωνσταντινουπόλεως, €ξ

αρχος άρχιερωσύνης, ποιμενάρχης. 

πατριαρχία: 73,17. 
π α τ ρ ί κ ι ο ς: Γεώργιος Μανιάκης 9,17; ν. 

etiam άξίωμα πατρικίων. 
πεδιάς: Ταρσοϋ 107,4. 
πέδιλα: έρυθρa 47,11; 190,4;- έρυθρa 

καi βασίλεια 190,1; ν. etiam σχfjμα πε
δίλων. 

πεζοί: 33,18; 93,1; 99,26; 115,28; 122,8; 
132,30; 148,3; - στρατιώται 206,6,13; 
-βασιλέως 20,27;- Άρμενίων 117,19. 

πεζό ν: 83,25;- Άρμενίων 89,11. 

πεζοπορία: 33,30. 

π ε ζ ο φ ύ λ α κ ε ς (pedites νigilantes): 

124,16. 

πέλαγο ς: Άτλανηκον 245,3. 

πελτασταί: 20,25; 91,31. 

πέλτη: 37,19. 

πέπλα: 37,29; 200,4;-σηρικa 10,4;- ύφα

σμάτων 239,1. 

περιβολή: 219,10;- κοσμικη 149,13; 

-περίχρυσος 233,26. 

περίβολος: Νικαίας 204,23; ν. etiam 

τείχη Νικαίας; 

περίβολοι: έκκλησιασηκοi 240,20. 

περίδρομοι: χάρακας 28,5. 

περιιππεύσεις: 121,2. 

περί π α τ ο ι: ξύλινοι 191,26. 

περιπετάσματα: 205,24. 

περιρραντήρια: 200,3. 

π ε τ ρ ο β όλα : ν. οργανα πετροβόλα. 

πήρωσις: όφθαλμών 14,7. 

πίθηκοι: 191,4. 

π ι σ τ ά: δίδωμι 195,7;- λαμβάνω 222,32; 

-παρέχομαι 232,24;- φυλάπω 53,22. 

πίστις: άμώμητος Χριστιανών 152,17; 

167,28. 

πιττάκιον: 11,21. 

πλαστουργία: θεία 217,14. 

πλατεία ι: πόλεως (Cpolis) 58,3. 

πληγή: άθάνατος 178,15; 

πληγαί: έκηβόλοι 36,4. 

π λ fj θ ο ς: {>ωμαϊκον 118,29. 

πλοιάριο ν: άρχοντικον 58,27; 

πλοιάρια: 129,9. 

πλοίον: {>ωμαϊκον 173,3; 

πλοία: βασιλικa 58,25;- μακρa 17,1; 

- {>ωσικa 195,9. 
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πλοϋτος: βασιλικος 200,9; παλατίου 

200,13;- Περσέως 169,17. 
πλωτfjρες (nautae): 17,13,18. 
ποδοκάκη: 148,10; 159,18. 
ποίησις: 176,19. 
π ο ι μ ε ν ά ρ χ η ς (patriarcha Cpolis): Μι

χαijλ Κηρουλάριος 51,1; ν. etiam άρχι
ποίμην, πατριάρχης. 

ποίμνη: Χριστοί) 164,26. 
π ο λ ε μ ή τ ω ρ: 13,13; 38,1; 65,4; 223,25; 

πολεμήrορες: 178,20. 
πολεμικόν:64,10; σάλπισμα118,3; 

πολεμικά: 235,18. 
πολέμιο ι: passim; - θύραθεν 185,7. 
πόλε μ ο ς: passim; - άγχέμαχος 122,10; 

- άγωνισηκος καi. βαρuς 196,17;- ά

κούσιος 142,13; - άλλόφυλος 163,18; 
- άλλόφυλος ναυτικος 16,18;- δριμuς 

90,19;- έμφύλιος 19,21; 46,8,14; 55,21; 
- ενοπλος 103,24; - έπιχώριος 18,5; 
-πολιορκητικος 175,15;- πολιτικος 12,19; 
pαγδαίος 100,26; 

πόλεμοι: 108,18; - άλλόφυλοι 153,6; 
- έθνικοi 19,21; μεγάλοι150,8. 

πολιορκία: 64,23; 87,11,23; 93,23; 
102,13; 108,22; 116,16; 134,29; 169,3; 
202,2. 

πόλι ς: (Cpolis) passim; ν. etiam βασι
λεύουσα, βασιλίς, πόλισμα; - Άδάνης 
134,30;- Άδριανοu 187,10; Άδριανού
πολις 28,6; - Άννίον 63,13,18,23,26; 
64,12,15; 65,9,12,20;- Έπιδάμνου 228,17; 
'Ιεράπολις 86,16,30;- Καισαρέων 108,14; 
113,22; - Μαντζικίερτ 37,11; 117,25; 
118,7;- pωμαϊκiJ Μαντζικίερτ 115,17; 
- Μοψουεστίας 107,11; Νίκαια 44,4; 
'Ρώμη 169,19; - Ταρσών 134,13; ν. 

etiam πόλισμα, πολιτεία, πολίχνιον; 
πόλεις: παρa τijν έν Συρίι;ι: Άντιόχειαν 

75,22; - βασιλικαi 231,26; - έσπέριοι 

160,23; - θρι;ι:κψαι 187,6; - κατa τον 

'Ίστρον 66,11;- περi τον 'Ίστρον 77,19; 
- μακεδονικαi 187,6; 190,16;- πρόσοι
κοι τοίς pωμαϊκοίς όρίοις 140,11;- {>ω

μαϊκαi 148,26;- 'Ρωμαίων 151,17. 
πόλι σ μ α: θεότευκτον ( Cpolis) 50,13; 

- Βοτανειάτου 197,13; ν. etiam πόλις, 
πολιτεία, πολίχνιον. 

π ο λ ι τ α ι: passim; - έν έξουσίαις 209,28; 
-'Ρωμαίων 218,16. 

πολιτεία: 156,27; 197,3; 208,3; 216,15; 
244,20;- Άμορίου 95,16;- 'Άρτζη 114,29; 
115,4; - 'Ικονίου 105,22; 106,22; - έν 

Χώναις 109,14; ν. etiam πόλις, πόλι
σμα, πολίχνιον; 

πολιτείαι: 36,6; 
(administratio) 42,18; 51,8;- μοναχική 
(νita monachica) 13,5; 47,15; 49,15; 
73,23. 

πολιτικό ν: (πρiΧγμα) 64,10; ν. etiam 
πράγματα πολιτικά; 

πολιτικά: 60,26; 73,20;- διακοσμήματα 
183,10; Υjθη 42,7. 

πολίχνιον: Άθύρα 194,15;- Κεράμου 
106,4;- έν 'Ρουφινιαναlς 206,10; 
πολίχνια: Άννίου 63,26; 65,20;- '!βη

ρικfjς 36,5;- Χάλεπ 102,14. 
πορθμό ς: Ήρακλείων στηλwν 170,26; 

-Στενοί) 186,8;- Χαλκηδόνιος 111,11. 
πόρτα: Χρυση 73,10. 
π ο ρ φ υ ρ ί ς: 62,11; 136,18; 233,25. 
π ο ρ φ υ ρ ο γ ένν η το ς: Βασίλειος Β' 

177,5. 
ποταμός: α!ματος 65,11; - χρυσwν 

201,1;- 'Άλυς 113,17;- παρa το Άννίον 
63,15; - Βαρδάριος 230,9; - Γάγγης 

35,19,21;- Εύφράτης 62,23; 74,7,8,11; 
86,18; 100,12; 102,26,27; 104,8; 105,20; 
106,5;- ΠακτωλΟς χρυσορρόας 210,26; 
- Σαγγάρης 113,8; 143,2,23,28. 

πράγμα τ α: βασιλείας 216,33;- βασιλικa 
53,7; 112,26; 233,21;- νεώτερα 237,23; 
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- πολιτικa 6,10; 9,22; 17,23; 42,7; 53,7; 

60,26; 73,20; 80,24; 96,3; 145,9; 152,2; 

228,8; - 'Ρωμαίων 171,29 - στρατιω

τικa 152,2. 

π ρ α ι π ό σ ι τ ο ς: Κωνσταντ'ίνος εύνοu

χος 27,25. 

π ρ ά κ τ ο ρ ε ς: 155,18;- δημοσίου 218,1. 

πράξει ς: 48,14;- βασιλείας 48,8;- πολε

μικαi 97,28. 

πρεσβεία: 67,10; 143,10,14; 220,1,10; 

πρεσβείαι: 144,25; 161,14. 

πρεσβεία: 244,1. 

rιρεσβειιταί: 81,1. 

π ρ έ σ β υ ς: 220,22,23; 221,9; 

πρέσβεις: 37,4; 97,21; 117,23,25; 123,8, 

11,27; 127,7; 128,16; 129,3; 161,15; 

219,8; 231,14; 232,24; ν. etiaω νόμος 

πρέσβεων. 

π ρ ο βλ ή μ α τα: δικανικa 60,28. 

προβούλευμα: βασιλικον 163,20. 

π ρ ο ε δ ρ ία: καθολικfjς 'Εκκλησίας 'Ικο

νίου 198,27;- μεγίστη 51,9. 

πρόεδρο ς: Θεόδωρος Άλιιάτης 131,22; 

Μιχω1λ Άτταλειάτης 6,2; Νικηφόρος 

Βρυέννιος 186,23; Κωνσταντ'iνος Δού

κας (i.e. Κωνσταντiνος Ι' Δούκας) 

55,12; Κωνσταντiνος Θεοδωροκάνος 

190,10; 'Αλέξιος Κομνηνος 154,2,11; 

159,10; 192,25; 195,5,29; Κωνσταντiνος 

Λειχούδης 53,5; Παύλος 130, 1; Χρυσό

σκουλος 110,31 (ν. Bryeηηius, 101,5) 

- φιλοσόφων, Μιχω1λ Ψελλος 17,26; 

(metropolita) Έφεσίων, Μιχαr)λ Ζ' 

Δούκας 233,12. 

προεξάρχων: πολέμου καi όδοu, Νι

κηφόρος Βοτανειάτης, 34,15. 

π ρ ο ε σ τ ώ τ ε ς: τοίς πράγμασιν 6,9; - 'Ρω

μαίων 151,19. 

προηγούμενος: του στρατού 151,5. 

π ρ ο κ α θ ή μ ε ν ο ς: σι το καπήλων 156,21; 

ν. etiaω φουνδακάριος. 

πρόναοι: 174,8. 

πρόνοια: 163,5;242,24; 

πρόνοιαι: 155,4. 

π ρο ν ο μ ή: 85,26; 

προνομαί: 85,30. 

πρόοδο ς: βασιλικr) 10,4;- έφιππος 10,10; 

- κατεσπουδασμένη 10,20; - λαμπρa 
47,28. 

π ρ ο σ κ ύ ν η σ ι ς; βασιλικr) 130,12. 
πρόσοδοι: 155,11. 

π ρ όσο ι κ ο ι; 129,2;- πόλεις 140,11. 

πρόσταγμα: 231,1;- βασιλικον 44,2; 
50,24. 

πρόσω π α: ίδιωτικa 49,3. 

προτείχισμα: 89,13; 

προτειχίσματα: 214,1. 

π ρ ο φ η τι κ όν: 56,20. 

πρύτανις; 215,23. 

πρωτεργάται: 60,4. 

πρωτοασηκρfjτις: Εύστράτιος Χοι-

ροσφάκτης 129,14. 

π ρ ω το β έ στη ς: Βασίλειος Μαλέσης 

129,15; 145,1; 148,20. 

πρωτοβεστιάριος: ('Ιωάννης? ν. 

Bryeηnius 301,23 et 276, η. 2; 300, η. 7) 

212,6; Κωνσταντ'ίνος Λειχούδης 53,6. 

πρώτο ι : τών συγκλητικών ν. συγκλη

τικοί; - συγκλήτου βουλης ν. σύγκλη
τος. 

πρωτοπρ οεδρ ία: πρωτοσυγκέλλων 

139,15. 

π ρω τοπ ρόεδρος: Νικηφόρος Βασιλά

κης 228,19; ν. etiam δοuξ Δυρραχίου, 

Έπιδάμνου; 'Ανδρόνικος Δούκας (2) 

134,5; Κωνσταντίνος Δούκας 131,11; 

Μανουr)λ Κομνηνος 108,7; 'Ρωμανος 

Στραβορωμανός (ν. Skyl. Coηt.179,19/20) 
220,13. 
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π ρ ωτοσύγκελλο ι: ν. πρωτοπροεδρία 

πρωτοσυγκέλλων. 

πρωτοσύμβουλος: Νέστωρ 161,17. 
rιτωχοτροφεϊα: 214,7. 
πύλη: φρουρίου Άζας 92,10; 

πύλαι: Κωνσταντινουπόλεως 19,16; 
21,24; - ναού άγίας Σοφίας (Cpolis) 

10,7. 
π υ ρ: &θάνατον 150,24;- κεραύνιον 238,26; 

- μηδικον 17,10; 37,25; - ποτάμιον 

238,22. 
πυργοκρατεία: 87,31. 
πύργος: 9,16; 

πύργοι: 86,27; 160,11;- &έριοι 87,5. 

πυρρίχιος: ορχησις 122,13. 
πυρφόρον: 174,25. 

p α ί κ τ ω ρ: Νικηφόρος (ν. Scylitzes, 
464,14-17; 467,3; 468,26) 26,20. 

pάκος: τρύχινον 47,16; 
pάκη: μοναχικa 55,15. 

ρ ή ξ: Νεμιτζίας 170,20. 
ρησις: δουλικr) 209,16. 
ρ ί ψ α σ rι ι ς: 34,4. 
pόγα: 111,10; 

pόγαι: μυριοτάλαντοι 200,17. 
ρομφαία: 25,3; 50,16; 96,21; 217,16; 

-τού κινδύνου 121,26. 

ρυτήρ: 94,30;- &κρατr)ς 147,10; 178,13; 
&πο ρυτfjρος έλαύνω 29,26; 
pυτfjρες: 21,3; 90,15; 120,13; Cιπο ρυτή
ρων έλάσαντες 92,31. 

ρ ω μ αϊκόν (τό): 29,18; 61,1;110,6; 126,9; 
179,21; 219,22. 

σακελλάριος: βασιλικος 214,19; ν. 

etiam θρόνος βασιλικού σακελλαρίου. 
σάλπιγξ: 39,14; 174,14; 

σάλπιγγες: 13,28; 47,25; 89,24; 190,29; 
210,8. 

σαλπισταί: 21,6. 
σάρισσαι: 20,28; 178,20. 
σ α τ ρ ά π η ς: Άννίου 64,2; -Βουλγάρων 

30,21; 31,6;- των περi τον 'Ίστρον πό

λεων 158,13. 
σ ε β αστό ς: 'Αλέξιος Κομνηνος 229,30; 

230,24; 'Ισαάκιος Κομνηνος 44,24. 
σεβαστοφόρος: Στέφανος 16,9. 
σ ε ι ρ ά: θεοκτόνος (i.e. )udaei) 138,6. 
σεισμός: 70,1; 71,6; 72,6,11; 

σεισμοί: 70,20; 72,1;- σποράδες 71,25. 
σεκρετικοί: 40,17. 
σ ε κ ρ ε τ ι κ ό ς: σεκρετικα\ ύποθέσεις 139,26; 

σεκρετικa ζητήματα 60,28. 
σ έ κ ρ ε τ ο ν: δικών ίδιωηκwν 18,1;- στρα

τιωτικού 42,8; 
σέκρετα: 234,1. 

σελάριοι: 213,9. 
σεμνεία: 12,23. 
σ η κ ό ς: έν Βουλγαροφύγ4> 24,16; μέ

γας άγίου Βασιλείου (Caesareae) 
74,20;- πανσέβαστος τών Βλαχερνwν 
195,8;- ίερώτατος Θεομήτορος Βλα

χερνwν 208,25; - μέγιστος της τοu 

Θεού Σοφίας (Cpolis) 79,12; ν. etiam 
ίερόν, ίλαστήριον, ναός, οίκητήριον, 

τέμενος; 

σηκοί: θε'ίοι 40,28; 199,28. 
σ η μ α ία: βασιλικr) 124,24,26; 

σημαίαι: 82,6; 103,6; 132,11. 
σήμαντρα: 196,7. 

σημείον: 4,24;- ούκ &γαθον 150,21; 
- σταυρικον αύτοφυΕ:ς 217,11;- ζωο

ποιον 18,21; - νικητικον 123,20; - προσ
κυνούμενον 123,12; 204,9; - σταυρι

κον 168,1; 
σημε'ία (sigηa): 20,21; 30,10; 88,29; 

89,25; 99,7; 190,23; 223,3. 
σίδη ρ α: σκηνικa 132,17. 
σι δη ρο δέσμιο ς: 230,28. 

σιδηροπέδαι: 145,27. 
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σιτηρέσιον: 64,2; 

σιτηρέσια: 40,28; 75,19; 134,7; στρα

τιωτικa 75,16. 
σιτήσεις: 93,28;202,14. 
σιτοδεία: 76,18. 

σιτοκάπηλοι: 156,15,20. 

σίτος: 94,8; 156,6,11,16,22,23,28; 157,7, 
16. 

σιτώναι: 156,14. 
σκάλα ι: 214,5; 215,11. 
σκάφη (τά): 68,4. 

σ κ ε υ ή: 100,4; 246,10;- βασιλιιοΊ 128,27; 
- θείων πραγμάτων 200,4; - pωμαϊκi] 
128,25. 

σκεύη: 98,24;- ίερa 74,21; 199,29. 

σ κ η ν ή: 89,21; 127,14; 221,2;- βασίλειος 
112,3,8; 122,26;- βασιλέως 114,8;- βα

σιλικi] 81,5; 98,23; 185,28;- θεότευκτος 
199, 10; - δειπέρα τοίJ ναοϋ (sanctua
rium) 199,4; 

σκηναί: 27,21; 31,20; 44,1; 67,21; 86,14; 
96,28; 145,21; 162,12; 205,19; - βασί

λειοι 126,8;- δίαυλοι 194,12;- ήγεμο
νικαl 126,8; - Μακεδόνων 223,14; 

- μαρτυρικαί (aγιος Γεώργιος Manga
norum) 58,1,8; - στρατιωτικαl 126,8; 
- ϋnαιθροι 220,16; ν. etiam καλώδια 
σκηνών. 

σκηνίται: 207,11. 

σ κ η ν ο π η γ ία: 112,20; 185,28. 
σ κ fj π τ ρ α: 131,2; - άρχfjς 180,8;- βασι

λείας 73,14; - βασιλικa 56,12; - pω

μαϊκa 80,23;- 'Ρωμαίων 7,7; 211,27. 
σκόλοπες: 191,26. 
σκοπιά: 40,6; 222,20; 

σκοπιαί: 33,5. 
σκοπός (finis): 36,3; 

σκοποί: 32,19; (speculatores) 99,27; 
116,24; 146,17. 

σκυλμοί: 121,23. 
σ ορό ς: 52,23; 55,19; 73,11; 74,22. 

σ ο υ λ τ:ά ν ο ς: TugrilBeg36,21,25;37,3,7,10; 
Alp Arslan 64,12,19; 79,17; 82,21; 110,15; 
115,18; 116,24; 117,1; 119,7; 122,20; 
123,9,14,16,30; 125,11; 126,21; 127,4; 
128,4,14; 129,3; 133,9; 136,12. 

σ ο φ ία: pωμαϊκi] 87,18. 
σοφιστής: τώνκακών 140,1. 
σ π ο ν δ α ί: 35,14; 118,2; 123,3; 128,10; 

135,3; 137,12; 171,10;- είρηνικαl 66,7. 
σπουδάσματα: λογικa 4,18;- λόγων 

νυκτερινών 4,15. 

σπουδή: φιλόχριστος 5,3. 
στάδια: 44,7; 173,15. 

στασιαστ:αί: 60,4. 

στάσις: 58,19; 59,10;- έμφύλιος 236,13; 
στάσεις: 46,8. 

στενωπός: Ταύρου 94,25; 
στενωποί: Ζυγοϋ 30,28. 

στ:έφανος: 4,7;- χαρίτων 4,8; 
στέφανοι: έγκωμίων 217,7. 

σ τ έ φ ο ς: 48,2. 

σ τ η λ α ι: 'Ηράκλειοι 170,26. 

σ τ ο λ ή: ίεραρχικi] 12,28; τουρκικi] 
128,22. 

στόλος: 47,24; 172,23; 173,1; 206,23; 
208,15; 209,26; 225,5;- βαρuς 172,11; 
- βασιλικος 57,30. 

στόμα: Πόντου 215,2. 
στρατάρχης: Ούννων 110,11. 
στ ρ α τ ε ία: 63,2. 

στράτευμα: 7,19; 101,25; 106,10,17; 
108,1; 205,17; - άξιόλογον 75,26; - άξιό
μαχον 36,8; - βασιλικον 44,15; - ναυ

τικον 195,18; - πεζικον 195,18;- σκυ

θικον 223,12; 

στρατεύματα: 62,24; - έσπέρια 162,1; 

- άπο τfjς έψας 23,27; - μακεδονικa 
18,12. 

στρατηγήματα: 221,11;235,27. 
στρατηγία: 6,11; 7,24; 77,18; 115,26; 

129,28; 151,7;- έπιφανi]ς 167,20;- θέ-
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ματος 'Ανατολικών 164,13; - πολέμου 

109,6;- τών ολων 7,11; 

στρατηγίαι: 3,6; 18,10; 45,2; 167,14; 

204,20; 

(expeditio) 102,29; 107,15; 

στρατηγίαι: 150,13. 

στρατηγικός: 195,15. 

στρατηγός: 29,18; 30,10; 54,2; 95,13; 

105,30; 118,29; 

Άποκάπης Φαρασμάνιος, βέστης 91 ,20; 

Αύσινάλιος 85,6; Βατάτζης 24,7; Νικη

φόρος Βοτ:ανεtάτ:ης (aνιιs imp. Nice

phori Botaniatis) 177,8; Νικηφόρος 

Βρυέννιος, μάγιστρος 119,18; 'Ανδρό

νικος Δούκας (filius caesaris Ioannis 

Ducae) 135,19; 'Αλέξιος Κομνηνος 

222,28; Μανουi]λ Κομνηνός (frater 

inψ Alexii Comneni) 108,8,26; 110,7,10; 

'!ωσi]φ Τραχανειώτης, μάγιστρος 

122,19; Νικηφόρος Φωκάς 172,4; Λέων 

Τορνίκης 19,7; -Άννίου, Παγκράτιος 

64,26;- Άρτaχ 93,15,27;- Ίεραπόλεως 

91,17;- Καππαδοκών, Βρυέννιος 43,5; 

Νικομηδείας 206,8; aμισθος, Πα

γκράτιος 64,26; - cωεβi]ς καl cωυλλό

γιστος 175,2;- ειJλαβt)ς διΞ καl δίκαιος 

175,2; πολέμου, 'Ιωάννης Δούκας, 

καίσαρ 148,22; στρατιώτης καi στρα

τηγός, 'Ρουσέλιος 159,25; 

στρατηγοί: 7,18; 29,3; 85,20; 150,30; 

152,25; 169,4; 207,12. 

στ ρ ατηγο ς α ότο κ ρ άτω ρ: 'Ιωάννης 

Δούκας, καίσαρ 142,28; Κωνσταντίνος 

Δούκας, πρωτοπρόεδρος (filius cae

saris Ioannis Ducae) 131,9; 'Ισαάκιος 

Κομνηνος 43,17. 

στρατηλάτης: 'Ρωμανος Διογένης 

79,9; 

στρατηλάται: ν. φάλαγξ Στρατηλα

τών. 

στρατιά: passim;- άξιόλογος 141,25; 
160,25; - άξιόμαχος 26,8; 63,20; 66,27; 
82,30;- βασιλικη 85,16;- ίκανf] 43,23; 
- μαχιμωτάτη 85,11;- Διονύσου 67,27; 

ν. etiam λύσις στρατιάς; 
στρατιαί: μυρίανδροι 169,10. 

σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς: (miles) passim;- όπλίτης 
216,1; 
στρατιώται: 42,24; 155,18; - άντίθετοι 

131,20;- βασιλέως 189,5; 196,9;- βασι
λικοl 15,18; 192,22; έγχεσίμαχοι 59,9; 
- έγχώριοι 120,7;- έπισημότ:εροι 80,29; 
τfjς έσπέρας 27,10; 133,22;- έκ τfjς 

έψας 43,20; - έν i]πείρψ 195,27; - κατ' 

fjπειρον 195,10; - περi τf]ν fjπειρον 

57,29;- πεζικfjς μοίρας 195,18;- πεζοl 

206,6,13; - Άλβανοi 15,11; - Νικηφό

ρου Βοτανειάτου 205,22; 206,6,13,26; 
208,7; (κ τfjς Βύζαντος 133,20;- Καπ

παδόκαι 131,21; 'Ρωμαίοι 15,11; 74,5; 

205,15; Φράγγοι 153,20; 
(vir militaris) 126,13; 153,32; 159,25; 

180,15; 183,2; 

στρατιώται: 247,2. 
στ ρ α τ ι ω τ ι κ ό ν: 30,10; 36,14; 54,8; 82,10; 

133,14; 146,20; 189,13; - εκκριτον καl 

δυσμαχώτατον 115,29; - έκ τfjς έσπέ

ρας 81,14;- ψιλον 62,29;- Άρβανιτών 
228,29; - Βουλγάρων 228,29; - έκ τfjς 

τών Καππαδοκών 81,14; - 'Ρωμαίων 
228,29. 

στρατοπεδεία: 92,12; 142,30; 161,10. 
στρατόπεδον: ( castra) 93,4; 114,10; 

(exercitus) 6,21; 33,25; 83,11; 85,23; 
91,31; 92,6; 94,14; 98,11; 99,25; 103,7; 

104,11; 108,24; 141,26; 142,1; 145,25; 
175,8; 222,21; 228,28; - βασιλικον 

15,16; 24,17; 87,26; 105,5; 126,5; 223,19; 
- pωμαϊκον 114,25; - Άνδρονίκου 

Δούκα (2) 134,18;- Περσών 83,1;- 'Ρω

μαίων 142,7; 
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στρατόπεδα: 217,16. 

σ τ ρ ατό ς: 92,12; 108,15; 113,15; 116,15; 
190,6; 200,18; - βαρuς 19,13; - ίδιαίτα

τος, ν. Ind. nominum 'Αθάνατοι; - έσπε

ρίων πέντε ταγμάτων 96,21; - Άντιο

χείας 107,9;- 'Ρωμαίων 91,24. 

σ υ γ κλητικοί: 96,4; 245,22; πρώτοι 
τών συγκλητικών 234,4. 

σύγκλητος: 9,9; 110,23; 197,7; 212,3; 
225,19; - βουλη 57,7; 131,4; 144,16; 
229,4; 241,26; 244,20; το εκκριτον τfjς 

συγκλήτου βουλής 236, 19; λογάδες 
συγκλήτου 207,19; πρώτοι της συγ
κλήτου βουλής 78,5; 129,11. 

συλλειτουργοί: 214,22. 
σύλλογο ι: δημόσιοι 48,11. 

σύμβουλο ς : Κοσμaς Α' (patriarcha 

Cpolis) 233,9; Βασίλειος Μαλέσης, 
πρωτοβέστης 145,8; Παύλος, πρόεδρος 
129,28; 

σύμβουλοι: 42,27; 77,24; 110,2. 
συμμαχία: 227,2; 229,13;- ή τών aνω 

21,16. 

σύμμαχος: Κρισπl'νος 131,31; 

σύμμαχοι: 7,20; 27,11; 36,11; 69,20. 
σ υ μ μ ο ρ ία : 46,20; 225,26; 228,23; ν. 

etiam ξυμμορία. 

συμφυ'iα: ίβηρικιl 170,12. 
συμφυλέτης: 186,30. 

σ ύ μ φ ω ν α: ίδικa 79,26. 
συναυλίαι: 59,17. 
σ ύ ν ε δ ρ ο ι: 80,26. 

συνέλευσις; άρχιερατικη 73,16;-συγ-
κλητικιl 73,16. 

συνήγοροι: δημοσίου 217,30. 
σ υ ν ή θ ε ι α: του Χριστού 212,23. 

συνθfjκαι: 53,19; 63,21; 143,8; 159,3; 
190,1; 202,28; - άφέσιμοι 91,2; - δι' 

ορκου 77,24;- είρηνικαi 128,10. 
σύνθημα (signum): 21,5; 26,14; 112,2; 

120,13; 174,23; 195,10; 223,26; 

συνθήματα (pacta): 109,2; 153,30;- εγ
γραφα 119,2. 

σύνοδος: 51,31; 73,17; 101,31; 207,19; 

225,19; 229,4; κατa του Άρείου 72,17. 
σύνταγμα: 32,20; 76,22; 136,5; 181,22; 

205,16;- δημοτικον 47,1;- δουλικον 

203,27;- στρατιωτικον 47,1;- Σχολών 
88,2<1,22; 

συντάγματα: 27,23. 

συνταγματάρχης; 84,27;-έπίσημος, 
Λιπαρίτης 36, 15; 

συvταγματάρχαι: 25, 13; 173, 16; 208,5. 
συντέλεια: δημοσία 80,1. 

σ υ σ κ ε υ ή: Cιγοραστικη 26,24; μηδικού 
πυρος 37,25. 

σύστασις: στρατιωηκi] 80,25. 

σ υ σ τ ρ ά τ η γ ο ς: Νικηφόρος Βοτανειά
της 143,18; 144,5; 'Ανδρόνικος Δούκας (1) 

84,1; Νέστωρ 161,18. 

συστρατιώται: 149,25; 173,16; 186,25. 
σ χ ε δ άρια: 18,4. 

σ χ η μ α: aγγελικον 136,26,29; - δουλι

κον 203,27;- εύτελες 149,15;- ίδιώτου 
224,16;- μοναδικον 18,18;- μοναχικον 

55,17; - πεδίλων 219,10; - σταυρικον 
53,1. 

σωματεία: τής πόλεως (Cpolis) 56,12. 
σωματοφύλακες: 8,5; 95,28. 
σωματοφυλακία: 114,15. 

σ ω μ α τ ο φ υ λ α κ ο υ ν τ ε ς : βάρβαροι 
227,24. 

τάγμα: τών έσπερίων 'Αριθμών 99,10; 
- Λυκαόνων 99,9;- μοναζουσών 130,25; 

- στρατιωτικον 221,25;- Σχολών 88,26; 
ν. etiam σύνταγμα Σχολών; 

τάγματα: έσπέρια 229,29;- πέντε έσπέ
ρια 96,22;- έ<f>α 26,16;- pωμαϊκa 74,3; 
99,21. 

τάλαντον: 57,20; 247,19; 
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τάλαντα: 110,8; 159,12; 201,27; πλημ

μύραι ταλάντων 218,19. 
ταμεl'ον: 155,8; 

ταμεία: βασιλικa 158,9. 
τάξις: 101,6; 226,21; 242,28; - δορυφό

ρων 135,12; - σεκρετικών ύποθέσεων 
139,26; 
τάξεις: 123,7; 146,28; 192,6; 237,24. 

ταξεώται: 157,10. 
τ ά φ ρ ο ς: 20,6,13,20,24; 86,12; 89,12; 98,23; 

τάφροι: 27,25; 63,14. 
ταχυδρόμοι: 116,22. 
τείχος: τής τού 'Αδριανού 201,21; 

- Άδριανουπόλεως 231,10; 
τείχη: 231,21;- Άδριανουπόλεως 202,5; 
- διτcλa Άζaς 92,8;- Άννίοu 63,19;- Κων

σταντινουπόλεως 19,26,28; - Νικαίας 

72,19;- σεμιράμια (inexpugnabilitatis 
exemplωn; locus proν.) 193,2. 

τ ε λ ε τα ί: 198,6;- πάνδημοι 245,17. 
τέλος: οί έv τέλει (magistratus) 13,6,22; 

45,6; 46,26; 51,26; 155,18; 163,5; 217,27; 

221,14. 
τελώναι: 155,18. 
τέμενος: άγίας Σοφίας (Cpolis) 12,26; 

- μέγα άγίας Σοφίας (Cpolis) 197,7; 
209,15; 246,5;- μέγιστον άγίας Σοφίας 

(Cpolis) 45,19; ν. etiam έκκλησία, 
ίερόν, ναός, οίκητήριον, σηκός. 

τέχναι: 217,5;- βάναυσοι 216,14. 

τεχνl'ται: 174,5. 
τ ε χ ν ο λογία ι: φυσικαi 4,26. 
τ ι μ ή (dignitas, officium): νωβελλισίμου 

229,20;- προσήκουσα 48,12; 
τιμαί: 48,10; 57,8; 155,4; 192,7; 194,27; 
212,8; 219,12; 226,9; 245,27; 246,15; 
-άπλετοι 210,6;- δημόσιαι 36,31;- πε

ρίβλεπτοι 9,10; 204,21; 210,24. 
τίμιο ι (honorati): 168,2. 
τ ι μωρία: σωματικfι 190,14; 242,24; 

τιμωρίαι: δι' αϊματος 183,30. 

τοξεύματα: 223,30; σκυθικa 32,19. 
τόξο ν: 25,4; 92,7; 121,2; 235,17; (pro telo) 

20,1; 
τόξα: 33,18; 34,18; 36,2; 121,23; 122,8; 
193,6; 226,24;- έκηβόλα 147,30; (pro 

telis) 33,2; 87 ,10. 
τοξότης: 215,25. 
τ ο π ι α τ ι κ ά: 156,24. 

τ ο π ο θ ε σία: Χαλκέως 95,18. 
τόπο ς: βαθuς 103,10;- δημόσιος 162,29; 

τόποι: cφμενιακοi 98,4; - pωμαϊκοi 

25,2. 
τραγοσκελής: ν. παιδίον τραγοσκε

λές. 

τράπεζα (mensa sacra): ίερa 24,17; 209,4; 

- μuστικιl 200,2. 
τριήρεις: 172,12. 
τρόπαια: 169,22; 183,10. 
τ ρ ο π α ί: έαρινα\ 43,15. 

τύμπανα: 213,14. 
τ υ ρ α ν ν ι κ ό ς: 163,20. 
τυραννίς: 7,11; 18,17;54,24;79,2; 145,11. 

τυραννοκτόνος: 145,18. 
τ ύ ρ α ν ν ο ς : Νικηφόρος Βρυέννιος 220, 14; 

221,11; 223,1; Λέων Τορνίκης 19,26; 
20,15; 
τύραννοι: 3,19; 163,27; 184,9; 200,19; 

217,18; 218,25; 228,16; 245,4; ν. etiam 
νόμος τυράννων. 

τ υ ρ α ν ν ό φ ρ ω ν: 218,25. 
τύχη: ταπεινιl καi δουλικιl 35,23;- καί

σαρας 8,28; 219,9; - λαμπρa 18,8;- πο

νηρa 25,6. 

ύδραγώγια: 88,9. 
ύμνοπόλοι: 210,16; 245,21. 
ί5 μ ν ο ς: περικαλλi]ς καi ίσάγγελος 

245,25. 
ί5 π α ι θ ρ α: 163,12;- Άννίου 65,21;- έσπέ

ρια 22,19. 
ύπασπισταί: 34,2; 76,14; 229,1. 



296 Index νerborum ad res Byzantinas spectantium 

ύπατε ία: μεγίστη 167,19; v. etiam δο-
ρυφορία ύπατείας. 

ύπεροχαί: 229,21. 

ύ π έ ρ τ ι μ ο ς : (i.e. Michael Psellus) 228,7. 
ύπε ρ ψ ον: 226,23. 

ύπή κοοι: 9,10; 77,28; 152,25; 185,8; 
231,5; 242,28; 245,26. 

ύπήκοον (τό): 3,17; 15,6; 41,20; 57,2; 
60,1; 236,27; 239,23. 

ύ π η ρ ε σία: 86,15; - βασιλικη 243,1; 
- pωμαϊκιl 119,9. 

ύπηρέτης: 232,3; 

ύπηρέται: βασιλέων 244,7;- βασιλικοi. 

243,21;- στρατιωτών 119,5. 
ύ π ο γ ρ α φ ε ύ ς (scriba): 228,11; 

ύπογραφείς: 226,28. 
ύ π ο ζύγι α: 106,12; 201,23. 

ύ π ο θέσε ι ς: σεκρετικαί, ν. σεκρεηκαi 

υποθέσεις. 

ύπόσπονδοι:;: 169,12; 176,21; 177,25. 
vποστράτη γ ο ι: 202,20. 
vσσόι:;: 28,11. 

ί5φασμα: 213,23; 
ύφάσματα: 239,1. 

φάκτα: 196,30. 

φ άλαγ ξ: 44,11;- Στρατηλατών 88,19; 
φάλαγγες: 86,7; 90,2; 99,7; 124,25; 178, 16; 
223,10; - pωμαϊκαi 25,11; 27,2; 'Ρω

μαίων 124,11. 

φατρία (gens,tribus): 221,21; 
φατρίαι: 25,26; 107,28; 208,3. 

φ ιδικό μ ι σ σ ο ν (fidei commissum): 
244,1. 

φιλομόναχον (τό): 61,13. 
φιλομόναχοι:;: 61,7. 
φιλόπτωχον (τό): 61,12. 
φιλόπτωχος: 61,6. 

φιλόσοφοι: 216,7; ν. etiam πρόεδρος 
τών φιλοσόφων. 

φιλοτιμήματα: βασιλικa 243,12. 

φιλοτιμία: (donum, honor, largitio) 

25,24; 162,18; - έπιτελεύηοι:; 244,6; 

- έτησία 111,9;- ίσοτάλαντοι:; 226,6; ν. 
etiam pόγα; 

φιλοτιμίαι: 158,9;- πανημέριοι 231,6; 
(certanem) 11,2,9; 33,24. 

φίσκοι:;: 169,19. 

φισκοσυνηγορίαι: 141,19. 

φισκοσυν ήγο ρ ο ι: 40,25. 

φλυαρία: δημοηκιl 236,17. 

φ ο ι τ η τ ή ι:;: 'Άρεοι:; (bellicosus) 82,20. 

φ ο ρ ο λόγο ς: βαριJς 48,28; 

φορολόγοι: 96,16; - &νδρει:; 40,16. 

φ όρο ς: Κωνσταντινιακόι:; (ν. Janin, 

Constantinople', p. 62-64 et 77-80) 
11,15; 238,10. 

φοσσi'iτον: Τούρκων 213,15. 

φουνδακάριοι:;: 156,21; 157,9. 

φούνδαξ: 156,2,6,14,15,20,26; 157,4,9, 
14,21; 191,15. 

φ ρ ο ν τ ί σ μ α τα: βασιλικa 157,27. 

φ ρο ν τι στα ί: δημοσίωνσυλλόγων48,10. 

φροντιστήριον (monasterium): άγίου 

Γεωργίου Μαγγάνων (ν. Janin, La 

geographie', p. 70) 38,19; άγίου Νι

κολάου τού Μολιβωτού (ν. Janin, La 

geographie', p. 372) 73,11; - Πιπε

ρούδη (ν. Janin, Les eglises, p. 28) 

130,24; - 'Ρωμανού Δ' Διογένη (ν. 

Janin, Les eglises, p. 71/72) 138,21; 

- Μιχαi]λ Κηρουλαρίου (ν. ]anin, La 

geographie', p. 111,146) 52,24; ν. etiam 
μονή; 

φροντιστήρια: 40,28; 49,5; 211,20; 
214,8. 

φ ρ ο υ ρ ά : ( carcer) 194,24; - αϊματοι:; 

140,22;- χρονία 9,15; 

φρουραί: 12,16; 40,22; 

(praesidium) 20,12; 54,2; 64,24; 91,19; 
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93,15,18,24,27; 117,27; 227,15; 230,3; 
- παλατίου 208,14; 

φρουpαί: 58,4. 
φρούριον: 113,18; 227,18;- τού Άζi'iι:; 

91,26; 92,3;- Δοκείαι:; 130,29; 131,26; 
- Θεσσαλονίκης 230,23,25; - Μαντζι

κίερτ 119,3;- Μαυροκάστρου 98,4,14; 
- Μεταβολijς 146,16; 148,7; 153,19; 
- Τυpοποιοι:; 132,23;- Χάνδακοι:; 173,15; 
- Χαριουπόλεως 29,20; - περi το τού 

Πόντου στόμα 215,3; v. etiam κάστρον; 
φρούρια: 29,5; 140,8; 185,25; 237,28. 

φ ρ ο υ ρ ο ί: 228,4. 
φ υ γ ή (exsilium): 24,23; 60, 13; 237,15; 

- ά'ί'διοι:; 9,23. 

φ ύ λα κ ε ι:;: 21,14;- σπονδών 123,4. 
φ υ λ α κ ή: (praesidium) 19,22; 91,20; 

99,5,19; 103,23; 104,24; 148,9; 173,27; 
191,23; 226,17;- &γpυπνος 159, 15; 
φυλακαί: 209,14;- aκαθαίρετοι 13,14; 
(vigilia) 69,26; 186,3; 236,13. 

φυλακ1ται (capti): 12,16. 
φ υ λ ή: οίκεία 98,7;- 'Ρωμαίων 208,4. 
φ ύλον: Άγαpηνών 7,9;- χpισηανικον 

37,23. 
φ ων ή: (sonus) ξύλου 174,12; (lingua) 

Περσών 115,18;- Τούρκων 213,9; - πά

τριος Φράγγων 132,15. 
φ ω σ τ ή ρ : 'Εκκλησίας, μέγας Βασίλειος 

80,18. 
φωτοχυσίαι: 245,15. 

χ α λινοί: 39,18; 112,28. 
χαρά κ ω μα: 63,28. 
χάραξ: 20,28; 21,7,9; 28,5,8; 89,8,16; 

91,6,15; 92,17; 98,24; 120,16; 121,5,19; 
125,16; 142,17; χάρακα βάλλω 26,22; 

- έπιτίθημι 123,18; - κόπτω 92,23; - πή
γνυμι 86,12; 94,16; - τίθημι 29,21; 93,26; 
117,8; 131,16; 142,8; 230,9; 

χάρακες: 25,19. 

χάρισμα: βασιλικον 57 ,26; 

χαρίσματα: 67,14; 210,25; 211,14; 226,9; 

239,22. 

χαριστή ρ ι α: θύω 68,16; 204,15; 209,11; 

226,12;- νέμω 161,29. 

χάριτες: βασιλικαi 39,1; 245,15. 

χείλος: 'Ίστρου 53,24; 

χείλη: ίστρικa 68,5. 

χ ε ί ρ: έκτο μη χειροι:; 242,14. 

χερpόνησος: Κυζίκου 206,21. 

χέρσο ι:;: μαρτυρικών σκηνών (Man

gana) 58,7. 

χ λα μ ύ ι:;: 165,26. 

χορεία: έναpμόνιοι:; 204,14; 

χορεiαι: ιJμνηπόλων 210,16. 

χοροστασίαι: πάννυχοι 245,18. 

χ ρ ε ω λ υ σία ι: 200,25. 

χ ρ ε ώ σ τ α ι: τού δημοσίου 218,2. 

χ ρ ή μ α τ α: 59,16; 65,21;- δημόσια 60,22; 

61,17. 

χ ρ ύ σ ι ν ο ι (numi aurei): 148,12. 

χρυσίο ν (numi aurei): 149,3; 158,27; 

201,25; 228,24; 239,3,4. 

χρυσοβούλλιον: 197,15. 

χpυσοppόαι:;: Πακτωλ0ς210,27. 

χpυσοτpίκλινοι:;: 110,24; 130,18. 

χ ω ν ε ία: φλογοι:; 239,4. 

χώρα: 161,21;- δημοσία 69,19; 245,12; 

- 'Ιβηρίας 62,20;- 'Ιβήρων 114,19;- 'Ισαύ

ρων 134,12; - Καππαδοκών 81,15; 

(patria imperatoris Romani IV Dio

genis) 79,7; 131,27; (patria sancti 

Basilii) 80,18;- Κελεσίνη 104,7;- Κιλί

κων 133,6,26; 134,10; 172,1; - Κρήτης 

174,21;- pωμαϊκιl 76,6; 159,7;- Χάλεπ 

85,24; 

χώραι: 36,6; 153,15; - δημόσιαι 36,10; 

- περi τον 'Ίστρον 30,27; - 'Ρωμαίων 

151,17. 
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Χ ω ρ ίο ν: Κάτμα 92,21; Τερχαλα 92,22; 

χωρία: περi τον 'Ίστρον 161,23; - pω

μαϊκa 233,2. 

χωρόπολις: 114,31. 

ψ ε ϋ δ ο ς: κολακικον 197,2. 

ψ ή φ ι σ μ α: 100,28. 

ψ fi φ ο ς: δικαία 218,27; - θεία 218,28; 

- Θεοϋ 3,10; 131,6;- νικητήριος 198,21; 

-τελευταία 100,1. 

ψ ι λ ό ς: 216,2; ψιλΟν στρατιωτικόν, ν. 

στρατιωτικον ψιλόν. 

ωκεανός: έσπέριος 170,16,22. 

ω ρ α: (hora) 12,10; 89,22; 245,21; 

(tempus) 28,3; 120,1; 132,9; 134,24; 

- άρίστου 55,4;- άρίστων 114,8;- έαρος 

18,11;- θέρους 160,21; 

~ραι: οσαι ~ραι 6,22. 

ω φ έ λ ε ι α: δημοσιακη 151,3. 

INDEX GRAECΠAτiS 

Α c c u s a t i ν u s a b s ο l u t u s: δέον πρότερον 67,25; δόξαν οόν οuτω(ς) 20,9; 80,3; έξον 

ον αύτίj) 136,5; έξον ον τίj) βασιλεί 234,29; μη έφειμένον ον 97,11. 

Α d i e c t i ν ο r u m f ο r m a e: ήδύς: i]δύτατος 166,11; κακός: χείρων: τa χείρω (acc. plur.) 
133,11; καρτερος passim sed κρατερξί 229,6; μέγας μείζων: μείζονα (acc. sing. m.) 
4, 16; μείζοuς (acc. plur. f.) 87 ,25; μικρος passim sed σμικρας 217 ,20; έλάττων: έλάττω 

(acc. sing.) 140,18; f]ττων: f]ττω (acc. sing. f.) 36,2; 56,10; 62,26; 227,17 sed f]ττονα 
(acc. sing. m.) 29,8; f]ττονες 224,5; f]ττονας 142,1; ξύγκλuς: ξύγκλυδες 20,19; ξuγκλύ

δων 231,24 sed σuγκλύδων 187,11; περισσός: περισσον 49,9 sed περιττον 176,18; 198,8; 

πολύς: πλείων: πλείους (nom. plur. m.) 20,19; 67,22; 109,4; 131,17; 146,18; 184,27; 

190,31 sed πλείονες 118,9; πλείοuς (acc. plur. m.) 90,28; 223,26 sed πλείονας 31,8; 

πλείω (acc. sing. m.) 174,22; πλείω (nom. plιιr.) 136,25; τιλείω (acc. plur.) 72,3; 187,23; 

το πλείον τfjς poπfjς 136,28;- τοϋ πράγματος 160,7; είς πλείον μισος 194,10 sed πλέον 
τι 95,25; το πλέον 141,18; σταθηρος 15,23; σταθηροϋ 141,5; σταθηρά (nom. sing.) 
195,15; 228,15 et σταθηρότης: σταθηρότητι 222,10; σταθηρώς 97,2; σuγγενi]ς 18,16; 

σuγγενεί 24,6; συγγενείς (acc. plur.) 9,19; sed σuγγενέα (ex σuγγενεύς) 18,6; 76,25; 

186,30. 

Adνerbia: 

adνerbiorum formae: πλέον 44,27; 76,17; 223,25; 233,22; 234,7; 237,27; 240,25 sed πλεlον 
42,9; 124,19; 124,21; πλείω 72,3. 

σήμερον 215,21 sed τήμερον 46,21; 53,3. 

adνerbium cum articulo: e.g. το δεύτερον 104,8; 206,28; τfj έπαύριον 11,1; 20,10; 28,18; 

47,28; 93,7; 99,27; 119,1/2; 126,21; 197,11; το πρόσθεν 135,22; 140,23/24; 201,19/20; 

218,18; 244,29; το πρότερον 23,3; 65,3; 112,16; 156,10; 158,7; 234,7; 236,15. 

adverbialiter usurpatus accusativus adiectiνorum: -sing. neutr. adiect. pos.: άθρόον 
passίm; βραχu 167,5; 174,3; ένωπιον 226,20; 232,27; εύθu passίm; λοιπον passim; μα
κρον 173,11; μέγα 10,23; μέσον 118,11; 165,18; 173,19; 174,24; μικρον passίm; μικρον 

aποθεν 189,15; μικρον οσον 43,2; μικρον δ' ϋστερον 19,17; 23,26; μόνον passίm; νέον 

131,2; 211,4; όλίγον 28,8; 112,25; πλησίον 162,28; 226,27; πολu 131,25; πρώτον 9,8; 

25,27; 154,20; 166,5; ταύρειον 138,3; ταχu passim; τελευταίον 96,21. 

- plur. neutr. adiect. pos.: άντίπαλα 91,23; ίσα 48,13; 233,31; μεγάλα 12,20; 118,26; 

155,2; όλίγα 35,30; πολλa 23,2; 33,1; 118,18. 

- sing. neutr. adiect. comp. ίη -ον: άγριώτερον 214,24; άνδρικώτερον 11,17; 173,26; 
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άπηνέστερον 114,3; άφθονώτερον 233,23; βεβαιότερον 222,31; βιαιότερον 198,9; 

214,17; διαλεκηκώτερον 198,30; διοπηκώτερον 193,20; έλαττον 80,24; έπιπονώτερον 
139,4; έπισταηκώτερον 82,31; εύθυμότερον 113,14; ήττον passim; θάττον 8,10; 34,6; 

101,27; θερμότερον 88,7; 214,16; θρασύτερον 99,10; 119,16; ίσχυρότερον 197,29; μαλα
κώτερον 23,3; μείζον 17,14; 46,14; 49,31; 194,9; μετριώτερον 60,15; 6μαλώτερον 
129,20; όρθριώτερον 13,26; 58,2; 80,19; 174,23; 195,11; παρεκβατικώτερον 137,4; 

πλείον 42,9; 124,19; 124,21; πλέον passim; πραότερον 235,3; πρότερον passim; πρω
ιαίτερον 10,17; 210,7; σαφέστερον 199,25; σπουδαιότερον 59,3; 96,11; 144,30; συντο
νώτερον 173,26; ταχινώτερον 207,8; τρανότερον 198,29; 248,4; uστερον passim. 
- sing. neutr. adiect. superl.: μέγιστον 53,6. 

- pJur. neutr. adiect. superJ.: άκραιφνέστατα 215,27; άφθονώτατα 3,12; έγγιστα 34,20; 

f]κιστα 36,3; 104,2; 186,8; θερμότατα 241,18; κάλλιστα 240,5; τάχιστα 95,7; 106,13; 
189,10; ταχύτατα 64,18. 

- ex adiect. comp. in -ως: κρειττόνως 64,5; μειζόνως 77,25; 156,9. 

adverbialiter usurpatus genitivus sing. adiect. et pronom.: μικροί) passim; αύτοί3 (που) 
93,26; 101,22. 

adverbialiter usurpatus sing. subst. neutr.: ώς τάχος 106,28/29; τέλος 36,18; 125,29; 
126,15. 

dativus adverbialiteΓ usurpatus: άπανταχfj 145,23; βί<;χ 14,4; δημοσί<;χ 99,27; διχfj 82,23; 

103,12; είκfj 70,20; θέσει 9,1; ίδίι;χ: 244,25; κοινfi 79,25; κομιδfi 76,17; 171,30; λάθρ<;χ 
19,1; 83,12; 161,17; πανστρατιζ( 23,15; 29,24; 30,19; 64,13; 79,17; 85,24; 89,16; 94,17; 

100,12; 105,22; 109,8; 118,4; 124,13; 142,30; 146,15; 222,17; πανταχfj 23,23; 218,15; 

πάντn 171,5; 176,7; πασσυδί<;χ 26,18; πεζfϊ 35,1; τfϊδε 145,23; 147,23; τριχfϊ 138,5; τψ 
οντι 3,17; 10,15; 51,17; 53,1; 84,17; 186,17; 209,17; 246,18. 

All i te r a tio: e.g. 48,5 ώς μάχη κεκρατηκώς του κρατοuντος; 51,11 εύλογων γι'φ εύλό
γει; 76,2-4 το μέν γ(φ όψώνιον οί στρατιωται έδέξαντο, καra δέ των έναντίων πο
ρευθijναι ού κατεδέξαντο; 82,17 τούναντίον δέ μάλλον τοuς έναντίους; 124,28-125,1 

προβεβουλευμένην έχων την κατa τούτου έπιβουλήν; 136,24/25 ΆλΧ εί και ταύτα 
τοιαύτα και τοσαuτα; 164,17 των κρατούντων άκρατως; 185,31 τijς βασιλευούσης βα
σιλικως έπιβήσεται; 186,13 άπο Λάμπης λαμπτijρα; 187,7/8 έπαγγελίας έγγράφους 
καi παραγγελίας; 201,6 η πόλις λαμπρa λαμπρως ύποδέξεται; 224,27 ής ούκ i]ς. 

Augmentum: 

augmentum syllabicum omissum ίη plusquamperfecto: άποβεβλήκει 36,26; διαβεβήκε
σαν 68,6; έμπεπίστευτο 125,3; έναπολέλειπτο 181,3; καταλέλειπτο 206,29; πεποίητο 
200,25; προκεχωρήκεσαν 8,3; ύπολέλειπτο 87,31. 

augmentum temporale omissum in plusquamperfecto: άπολώλει 7,19. 

augmentum verborum quorum principium est εύ-; modo εύ-, modo ηύ-: διευτρεπίζω: 
διηυτρέπισε 194,29; διηυτρεπίσθη 114,11; εύλαβούμαι: εύλαβούντο 44,18; 169,4; 

εύλογω: εύλόγει 51,11; εύρίσκω: εuρισκε(ν) 29,4; 158,19; εϋρισκον 150,26; εuρον 189,4; 
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εδρε(ν) 24,11; 68,17; 179,28; 213,21; 213,25; 217,18; εδρον 34,20; 87,6; 88,26; 224,4; 

227,21; εύρηκώς 78,3; εύρηκότες 102,8; εύρηκότων 107,21; εύρίσκετο 225,23; 245,11; 

εύστοχω: εύστόχησαν 195,21; εύτονω: ηύτόνησαν 211,6; εύτρεπίζω: ηύτρεπίζετο 

30,30; εύφημω: εύφήμουν 209,20; εύφημε!το 79,5; κατευνάζω: κατευνακώς 60,19. 

Coniugatio periphrastica: 
είμι cum participio: passim; e.g. 9,5-8 i]ν ... κακιζόμενος καί. .. μη συνταττόμενος ... και 

λίαν έγκωμιαζόμενός τε και σεμνυνόμενος; 21,14 ilν έψιλωμένα; 27,26 ilν έπιτηρων; 
68,13/14 ήν ... μη άπ~δουσα; 77,29 είη μεμελετηκώς; 104,19 προκατειργασμένοι ... 
οντες; 170,33 άπψκισμέναι ... οi'ίσαι; 186,3/4 i]ν ... πεπλησμένος και φέρων; 

έχω cnm participio: passim; e.g. 17,9 λελαμπρυσμένας έχων; 109,21 άστατούν ... και 
εύδρομοuν liχουσι; 185,2 κραδαινομένας εiχον ... καi συννενευκυίας; cιιm infinitiνo: 
212,16/17 έχοντες ... έπιφοιτάν καi προφημίζειν; 

τυγχάνω cnm participio: 83,20 έκστρατευομένου τυγχάνοντας; 102,2/3 προεκπεφοβη

μένοι τυγχάνουσιν; 109,12 φρονοuντες έτύγχανον; 153,18 διεσπαρμένοι ... έτύγχανον; 
215,20/21 μη εύεργετήσας έτυχε. 

Constructio ad sensum: 53,15 το πληθος κικλήσκουσιν; 66,13-18 το των Οuζων 

Ιiθνος ... διαπεραιωθέν ... κατηγωνίσαντο καί ... αiχμαλώτους παρέλαβαν καί. .. έπλή
ρωσαν; 74,2/3 τοΙς ... τάγμασιν, οί'περ; 151,9-14 το δέ λοιπον πληθος ... μετέρχονται, 
άρπάζοντες καi βιαζόμενοι ... καί. .. δρωντες ... καi μηδεμιάς παραχωροuντες; 212,3-5 

πάσα γcφ ή σύγκλητος ... μεγάλων ήξιούντο τιμων. 

Contractio: 
contractio neglecta in verbis in -έω: έρρεε 92,14; έπιρρέειν 163,14; έξέχεε 164,25; sed 

έπιρρε!ν 23,23; έπισυρρε!ν 198,13; θε!ν 92,20; 216,1; περιρρε! 116,17; συρρε!ν 166,7; 

ύπορρε!ν 23,12; 157,29; 223,12. 

contractio neglecta in verbis cum προ- compositis apud augmentum: προβαίνω: προέ
βαινε(ν) 33,8; 156,20; προέβη 52,18; 91,4; προβάλλομαι: προεβάλετο 123,1; προδίδωμι: 

προεδίδουν 60,8; προέκκειμαι: προεκκειμένψ 20,5; προεκκείμενον 55,2; προέχω: προ

έχοντα 18,2; προ'i:στημι: προέστησαν 75,27; προεστήσατο 47,3; πρόκειμαι: προέκειτο 

58,11; προκινδυνεύω: προεκινδύνευε 15,21; 204,2; προκόπτω: προέκοπτε 245,25; προ

κρίνω: προέκρινεν 80,10; προκύπτω: προέκυψαν 99,8; προξεvω: προεξένησε 36,13; 

85,11; 197,20; προπετάννυμαι: προεπετάννυντο 73,2; προπήγνυμαι: προεπήγνυτο 

112,3; προπολεμω: προεπολέμει 15,20; προπορεύομαι: προεπορεύετο 204,2; προση

μαίνω: προεσήμαινον 111,19; 186,14; προστενοχωρούμαι: προεστενοχωρημένος 

94,26; προτερω: προετέρουν 66,5; προτίθεμαι: προέθετο 115,15; προτιμώ: προετίμησεν 

246,13; προτρέπομαι: προετρέψατο 101,15; 230,25 sed προύτρέψατο 17,28; προφάσκω: 

προέφαμεν 67 ,1; 78,16; προφθάνω: προέφθασε 41,7; προέφθασαν 68,1; προφυλάσσο

μαι: προεφυλάξαντο 230,16; προχειρίζομαι: προεχειρίσατο 9,19; προεχειρίσθη 53,5; 

προχωρώ: προεχώρουν 195,1. 
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C r a s i s: κάγw 88,33; 94,25; κάμοi 6,20; κάμε 97,18; κάκ 131,17; κάκεΙθεν 175,8; κάκεΙνος 
111,15; 190,25; 191,1; 206,19; κάκείνου 76,16; κάκεΙνον 100,24; 111,26; 240,13; κάκεlνοι 
85,18; 152,6; 175,19; 216,15; κάκείνους 125,6; κ&κείνα 106,14; κάκεΙσε 10,11; 142,30; 
145,23; 147,23; 172,12; 207,18; κάν passim; καν passim· κ&νταύθα 104 17• 11128• 

1~7,24; προi'ίπτον 43,4; 77,17; προuργου 59,5; τάληθες 18~,25 sed το άλ~θε~ 119:20; 
τάλλα 119,26; 200,9; 235,18; ταύτψ 45,23; 195,17; ταύτον 189,13; 198,18; τοuμπροσθεν 
85,30; τοίιναντίον 22,23; 82,17; τοuνομα 43,5; 139, 16; τοιJπίσω 124,8; 124,13; 147,18; 
237,7. 

D u a I i s form a e: aμφω 14,21; 17,7; άμφοΙν 143,16; 223,3. 

Ε 11 i Ρ s i s ν e r b i: γίνομαι: γίνεται 71,8sqq.; 239,6; έγένετο 144,8; 205,15; 232,1; 
237,18/19; έγένοντο 141,18-20; γεγόνασι 69,21; 
γράφω: γέγραφα 248,2; 

διαφέρω: διαφέρει 76,24; 

διορίζω: διωρίσατε 136,2sqq.; 
εiμί: passim; 

είσφέρω: είσήνεγκαν 42,18; 

έκπέμπω: έκπέμπεται 220,10/11; 
έπιβραβεύω: έπεβράβευσε 202,17; 
έπιγράφω: έπιγράφονται 69,9/10; 
εχω: εlχε 196,19/20; 
ήγούμαι: 71,5-7; 

κατονομάζω: κατονομάζεται 199,5/6; 
κοινωνώ: κεκοινώνηκε 45,9; 

λέγω: λέγουσι vel ελεγον 55,22sqq.; 238,23-25; ifλεγον 45,25; 67,1; 67,2; f:λέγετο 61,28-
62,2; 

πάσχω: πέπονθε 71,19; 235,3/4; 

προστάττω: προστάττεις 136,14-16; 
τυγχάνω: ετυχον 211,19-21; 
φέρω: εφερε 51,5/6; 
φημί: φησi 31,15; 55,6. 

Ge ni ti vus a b sol u tus pro nomina ti ν ο: 85,11-17 πολλάκις γcφ προκαλουμέ
νων αύτον τών !?:χθρών ... ώς εiδον έκεί'νοι ... διa τόπων άδήλων βαδίσαντες ... προσέ
βαλαν; 155,9-13 ταύτην γaρ λαβών ... παρεσκεύαζε τον βασιλέα ... ώς αύτού τάχα 
διαγωνιζομένου ποιijσαι τούτο ... τψ βασιλεί πολύολβον ένδιαίτημα; 168,24-27 ος ... 
ού μόνον μη έπαρθijναι τft νίκn λέγεται ... ένθυμηθέντος. 

Infinitivus absolutus: τό γε άληθέστερον εiπεϊ:ν 4,6; 153,3/4; 199,12; 212,15; 
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μάλλον εiπεΙν 31,4; 43,6; εiπείν δε 62,30; καi οiον εiπείν 113,29; κατa τον θείον 
Παύλον εiπείν 128,3; μικρού δεϊ:ν 54,21; 72,13; 188,10; 214,21. 

Modi sententiarium secundariarum: 
- Causalium: οτι cum ind. passim; οτιπερ cum ind. 110,15-17; 169,8-13; οτι μη cum ind. 

6,25 (έστί); 42,19/20; 77,13/14; 79,26-80,1; έπεi cum ind. passim; έπειδη cum ind. 
110,29/30; έπείπερ cum ind. passim; ώς cum ind. passim; εί cum con. 235,31-236,1 καi 

μηδε την θείαν δίκην εύλαβηθείς, εi τοσούτων κακών ... πρόξενος γένηται. 
- Declarativarum: οτι cum ind. passim; οτιπερ cum ind. 184,23-25; ώς cum ind. passim; 

ώς cιιm con. 122,18/19 εlχε ... τούτον ... έλπίς ώς ούδε καν ές την αuριον ύστερήσωσιν; 
ώς cum opt. 16,13; 75,12/ 13; 77 ,29; 101,11/12. 

- Tempora!ium: έπaν cum ind. 77,4; 80,10/11; 129,26; 228,27; έπεi cum ind. passim; έπεί

περ cum ind. 22,12; 172,17; 235,5/6; εως cum ind. 246,1; εως cum opt. aor. 46,25/26; 
εως αν cum con. 107,14/15; 242,6/7; ήνίκα cum ind. 80,16-19; μέχρις αν cum ind. 
157 ,25/26; όπόταν cum ind. 165,28-166,1; cum opt. 70,23-25; όπότε cum ind. 80,13-16; 
83,9/10; οταν cum ind. 90, 13/14; 237,29-238,2; 246,4/5; cum con. 72,28; 169,3; 240,9-11; 
οτε cum ind. passim; πρiν cum inf. 184,3; μη πρίν ... η 241,5/6 μη πρίν ... κολάζεσθαι ... 
η ... παριyχηκέναι; ώς cum ind. passim. 

- Hnalium: !να cum con. passim; cum opt.102,12/13; 172,8; cum con. et ind. 57,31-58,12 
!να ... διαταράξωσι ... άπεργάσωνται ... διερεθίσωσιν ... προσοκείλωσι ... ύποδέξωνται. .. 

παραδώσουσι; cum con. et opt. 11,19/20 ϊνα περιτρέψn ... καί. .. διαδράσειε; ϊνα μη 
cum con. passim; cum opt. 46,12/13; 92,17; 102,20/21; cum con. et opt. 31,11-14 \'να 

μή ... δόξn ... καί ... έπιφημισθft καi καταγάγοι; \'να μη cum opt. et con. 7,4-6 ϊνα μή ... 
συγχωσθείεν, άλλά ... εχωσιν; ώς cum opt. 77,12/13; ώς αν cum con. 5,3-6; 100,25/26; 
218,2-4; 247,20-24; cum opt. 124,3; ώς αν μη cum opt. 33,6-8; ώς ούκ αν cum opt. 
227,27/28. 

- Consecutiνarum: ώς cum inf. passim; ωστε cum ind. 88,30-32; 136,11-12; 247,9; cum 
inf. passίm; έφ' ψ cum inf. passim. 

- Consessivarum: εi καi cum ind. passim; εi μη καi cum ind.149,1 εi μη καί ... κατεκρίθη; 
κ&ν cum ind. 42,17-19; 80,25/26; 212,25/26; cum con. 101,12/13; 152,5/ 6; καν μη cum 
con. 161,6/7; καν εί καi cum ind. 129,20 καν εί καί ... εiχε. 

- Conditίonalium: εi cum ind. passίm; cum con. 116,21/22; 144,27 /28; 242,8; cum opt. 
passίm; εi μη cum ind. passίm; cum con. 165,23; cum opt. 23,8; εi'περ cum ind. passim. 

Ν omin um formae: άτραπός: άτραπών 84,25; 114,19 sed άταρπον 103,7; 
γijρας: γήρως 15,2; γήρει 42,9; 

γλώσσα 183,14; γλώσσης 158,5; 198,11 sed γλώττης 180,13; γλώσσn 84,16; 145,9; 
168,27; γλώσσαν 35,13; 52,3 sed γλώτταν 12,1; 
θάλασσα passim sed θάλαττα 210,11 et θαλαττίων 194,23; 

θάρσος passim sed θάρρει 92,19; 243,24 et θαρρώ, άναθαρρώ passim; 
μικρολογία: μικρολογίαις 77,10 sed σμικρολογίας (gen. sing.) 217,24; 
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ναuς: νεως 17,8; 210,8; νfjα 111,13; νfjαι 173,4; νεών 17,10; 17,11; 17,17; 191,27; ναυσl 

236,29; ναuς (acc. plur.) 17,1; 

ξύρροια pro σύρροια: ξύρροιαν 198,24; 

συμβολή: συμβολfjς 27,6 sed ξυμβολας 206,20; 

συμμορία: συμμορίας (gen. sing.) 228,23 sed ξυμμορία 20,11; 

τόλμα 102,1; τόλμαν 226,18; 

υίός: υίών 130,9; 131,10 sed υίέων 130,14; 134,5; 189,2; υίεϊς (acc. plur.) 80,21; 

χείρ: χείρα passim sed χέρα 143,20; 

χερρόνησος: χερρόνησον 206,21. 

Participium: 

- participium futuri post νerba movendi: 25,23 cοτοστείλαι συνετίσοντας; 50,17-19 προπέμ

πει ... συνομιλήσοντα ... καί ... άποτειχίσοντα; 51,30 άποστέλλει διαλεξομένους; 53,27 

έξfjλθεν ... άντιταξόμενος; 57,20/21 παρεγένετο θύσων; 75,14/15 άπεστάλη ... ύπερμαχή
σων; 77,26/27 άποστεϊλαι ... άξοντας; 78,4 άγει ... δίκας ... δώσοντα; 96,12 τφοαπεστάλη 

παραχειμάσων; 106,25 έξέπεμψεν ένωθησομένην; 116,11-13 r]πτετο παραβοηθήσων ... 
καΙ &μα συντηρήσων; 133,6-8 εiς την τών Κιλίκων χώραν άνέζευξεν, όμοu μέν ... ποι
ησόμενος ... όμοu δέ ... συλλεξόμενος; 173,12 λέξων έρχομαι; 203,18 πολεμήσοντες 

fjλασαν; 224,12/13 έκπέμπει ... έκκόψοντας; cum ως: 46,1/2 ως πευσόμενοι ... κατα
πτάντες; 59,3/4 είσελθείν ... ως ... άχθησόμενον; 89,18 ijκε ... ως ... αίρήσων; 134,10 

προr]ει ... ως ... έπιβησόμενος; 193,19-21 παρfjλθεν ... ώς ... φανησόμενος; 
- participium futuri post alia νerba: 11,14/15 εγγραφόν τι ποιείται ... έπαναγνωσθησόμε

νον; 44,25/26 έλπίσιν έπτέρου ώς ... μη διαμαρτήσοντας; 83,27-84,1 χειροτονήσας ... 
άντισηκώσοντα; 217,29-218,1 καταλιμπάνει ... έσομένους. 

Ρ r a e p ο s i t i ο η e s: εiς passim; ές pro εiς: ές άγαν 238,23/24; ές το άγαν 240,12; ές το 

άκριβές 245,16; ές άνδρος 233,28/29 sed εiς aνδρας 173,27; ες< το) aστυ 19,11; ές τi]ν 
αuριον 122,18/19 sed εiς το αuριον 188,17; ές αuτi]v 152,10; ές αuτοuς 75,25; ές ταuτον 

189,13; ές τa μάλιστα 6,6; 29,7; 52,2; 166,22/23; 245,14; ές uστερον 25,7; ώς pro εiς: 
51,30 ώς αuτον άποστέλλει; 188,15 ώς έαυτi]ν μεταθέσθαι; 234,22 ώς άκμi]ν νεότη

τος. 

S u ffix a: -ης ναυάρχαις 173,17; -ης et -ιος Βασιλάκης 228,19; 230,12; Βασιλάκn 189,15; 

Βασιλάκιος 189,18; Βασιλακίου 120,13; Βασιλάκιον 120,6; -ίνα Βατατζίνα 191,23; Βα
τατζίνης 191,10; -ισσα &:νακτορίσσn 9,1; -ίτης Βρυεννίτας 222,27. 

S y η t aχ i s a t t i c a: e.g. 18,11/12 τΟ: μακεδονικa συνεταράχθη στρατεύματα; 23,26 τα 

τfjς μάχης έγίνετο; 54,11/12 τα επιτήδεια ... έπέλιπε; 59,10 διάλυσιν έλάμβανε τα τfjς 

στάσεως; 72,21 τα τού τρόμου κατέληξεν; 121,14 καΙ πάντα ... έδείκνυτο; 187,5 παρε

λύθη καi κατεπολεμήθη τα τfjς τοιαύτης έπιβουλfjς; 201,5 τα μέν ... λελέξεται. 
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Verba: 
- νerborum formae: άλίσκομαι: έάλω 78,6; 129,15; 134,26; 224,2 sed ijλω 148,5; έάλωσαν 

84,14; 109,4; 224,5; έαλωκότων 31,22; 101,23; 107,16; έαλωκότας 23,7; 

&:νοίγω: &:νειf>ξαντος 35,22; ήνεψγμένοις 121,25; προηνέψκται 46,23; 

βούλομαι: ήβούλοντο 230,5; ήβουλήθη 41,4; 

γινώσκω: έγνων 162,7 pro έγνωσαν; κατέγνων 162,14 pro κατέγνωσαν; 
δέδοικα et δέδια: δέδοικα 28,15; δέδοικε 178,5; δέδιθι 127,9; δεδιώς 15,13; 243,17; δε

διότες 106,23; 165,3; δεδιότων 196,3; δεδιέναι 123,30; 154,9; έδεδίει 22,13; 

δείκνυμι et δεικνύω: δείκνυσι 233,11; &:ποδείκνυσι(ν) 18,9; 166,3; 216,11; δεικνuς 

31,16; έπιδείκνυσαι 4,10; έδείκνυτο 144,23: 193,23; 211,16; διεδείκνυτο 91,24; έδεί

κνυντο 223,24; έπεδείκνυντο 171 ,8; δεικνύουσιν 217 ,6; προδεικνύοντος 121,27; παρα

δεικνύοντες 232,28; 

δίδωμι et διδόω: διδοί 222,24; δοuς 153,31; διδοuσι 28,19; διδοuντες 153,7; προδιδόν

τες 154,7; 

δύναμαι: ήδύνατο 29,1; 37,21; ήδύναντο 35,27; 221,23; ήδυνήθην 188,27; ήδυνήθη 

63,21; 134,18; ήδυνήθησαν 33,12; 74,23; 86,31; 87,8; 113,1; 121,18; 

έθέλω et θέλω: έθέλεις 52,9; εθελόντων 14,15; έθέλουσι 46,12; έθέλουσαν 123,30; 

flθελε(ν) 219,17; 229,26; 234, 16; ή θέλησε 53,26; ή θέλησαν 75,28; έθελήσασα 41,11; θέ

λοντος 97,24; θέλοντας 154,28; θελήσας 36,28; 114,21; θελήσαντος 59,11; θελήσαντες 

185,25; 

έπιζευγνύω: έπιζευγνύει 143,4; 

ήττώμαι: ήττηθεlς 230,19; ήττηθέντες 28,9 sed ήσσηθέντας 63,9; 

ί'στημι: έστως 120,25; έστώσι 21,5; προεστώτες 151,19; προεστώτας 51,29; έστώσα 79,3 

sed καθεστηκυίας 82,13; 

κατάγνυμι/καταγνύω: κατεαχθι':ν 112,8; 

περιζωννύω: περιζωννυούσαις 213,32; 

προσαράσσω: προσαράσσειν 59,6; προσαρασσόμενον 238,25 sed προσαράττουσι 193,2; 

pήγνυμι et pηγνύω: συρρήγνυσι 142,13; προσρήγνυται 125,13; προσρηγνύμενοι 

119,16; έπιρρηγνύμενον 67,16; προσρήγνυσθαι 63,8; περιερρήγνυτο 15,22; διερρήγνυν

το 131,18; έκρηγνύει 207,13; διαρρηγνύειν 239,14; συνερρήγνυον 179,10; 

συντίθημι: συντίθεται 64,4; συντιθέμενον 215,26; συνθέμενοι 53,23 sed ξυντιθέμενος 
228,10; 

τάττω (&:ντιπαρατάττω, &:ντιτάττω, διατάττω, έπιτάττω, προστάττω, συντάττω) 

passim; sed &:ντιτασσόμενος καί ... &:ντιπαραταττόμενος 177 ,6/7; 

τίθημι: διετίθουν 74,13; άπετίθουν 156,16 sed έτίθεσαν 68,22; προσετίθεσαν 198,21; 

ωθω (-έω): ώθοί3ντο 19,16; διωθήσαντο 65,7; συνώθει 206,16; &:πεώσατο 227,11; &:πε

ώσαντο 97,4. 

- verba auxiliaria cum infinitivo: εiμί: ijν iδείν 11,7; 81,25; 183,25; ijν ... θεαθfjναι 166,11; 

οuκ ijν ... παραστfjσαι 185,14-16; λαθείν οuκ ένfjν 60,4; οuκ έξfjν ... iέναι 95,8; 
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έχω: άνηστρατεύεσθαι έχοντες 25,12; τούς ... έχοντας γίνεσθαι 25,17 /18; έσχεν άνη

στfjναι καί ... άνητεχνάσασθαι 37,18/19; ούκ εlχε ... άντειπεϊν 108,22; εlχεν ... τραπfjναι 
121,26; μη έχων άγαπάν 127,26; προσομολογεϊν έχων 132,31; εlχεν έπιθέσθαι 187,13; 
όμολογεiν έχων 188,19; έχοντες ... έπιφοιτaν καi προφημίζειν 212,16/17; έπιστρα

τεύειν ούκ εlχον 235,14. 

Verba quae Attaliata, quantum scio, solus habet:άγρόπολις113,29(ν. 
etiam Skyl. Cont. 143,26); άδιεύθετος (το άδιεύθετον) 233,21; άποσκοράκισις 211,17; 

δεινοπραξία 244,10; *διοpκιστής 122,29 (διοριστf]ς codd.); δορυβρέμων 232,22; έμπλώ
ισις 172,14; 172,25; έπαποδείκνυμι 130,24; κύνερις 196,12; λυκοεντερικός (-ον πάθος) 
94,27; παρασίνομαι 237,20; παρωμοιωμένως 69,21 (ν. etiam Diataxis I. 475); πεζοφύ
λαξ 124,16 (ν. etiam Skyl. Cont. 148,6); περιίππευσις 121,2 (v. etian1 Skyl. Cont. 146,21); 
περίολβος (το περίολβον) 212,18; προσενσrάζω 95,3; προσεπιγάννυμαι 242,2; προσε
φοδιάζομαι 129,4; προϋποτοπάζω 174,15; συνδιαναπαύω 128,24; *συνrύpεvμα 141,15 

(συντήρημα codd.); *ταυτοβαφής 190,5 (αύτοβαφιlς cod.). 

Genesis (Gen.) 

41,49 

Exodus (Εχ.) 

14,21/22 

15,6 

40,9 

Numeri (Num.) 

14,37; 25,9 

22,23 

Deuteronomium (Deut.) 

5,10 

21,22 

josue Qos.) 

5,13 

judicum (Jud.) 

14,5 

Regnorum Ι (Regn. Ι) 

2,6 

Paralipomenon Ι (Paral. Ι) 

21,16 

Esdrae Ι (Esdr. Ι) 

8,27 

8,68 

INDEX LOCORUM 

a) Sacrae Scrίpturae 

211,29 

203,11-14 

208,4/5 

199,4 

178,15/16 

121,26/27 

164,2 

200,6 

121,26/27 

203,8 

195,13/14 

121,26/27 

22,14; 69,1; 199,7 

175,23/24 
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Esdrae Π (Esdr. Π) Ionas (lon.) 
9,3 175,23/24 1,12 144,18/19 

Iudith (Idt.) 
Isaias (Is.) 

1,17 239,21 
13,5 163,25/26 

11,6; 65,25 205,12-14 

14,23 184,15 
Machabaeorum Π (Mac. Π) 

42,3 136,22/23 
14,18 60,13/14; 61,13; 42,16 41,22 

140,22; 183,30; 

225,27 /28; Ieremias (Ier.) 

241,5/6,22 3,12 235,8/9 

15,7 22,14; 69,1; 199,7 Ezechiel (Ez.) 

21,28 121,26/27 
Psaln1i (Ps.) 33,11 71,4/5 

7,13 50,15/16 34,5 32,16/17 
9,7 200,9 
17 (18), 5; 114 (115), 3 152,27 Daniel (Dan.) 
19(20),7 16,8 4,32 68,12; 154,14 
32 (33), 5 164,2 

Matthaeus (Mat.) 32 (33), 10 58,15/16 
5,15; 25,14-29 247,18-20 

32 (33), 16 202,25 
6,19/20 200,6/7 

67(68),3 214,31 
7,21 174,27sqq. 

77 (78), 44 65,11 
11,11 9,3/4 

84 (85), 12 56,20/21 
12,20 136,22/23 

103 ( 104), 21 203,8 
13,25 228,16/17 

117 (118), 15 208,4/5 
13,25-30 139,21/22 

117 (118), 26 209,21/22 21,9 209,21/22 
118 (119), 114 215,14 22,21 215,7/8 

Proverbia (Prov.) 
25,23 243,11 

7,3; 22,20 217,25 Marcus {Mar.) 
9,8 240,22 12,17 215,7/8 
19,12 179,3/4 4,21 247,18-20 

Sapientia Salomonis (Sap.) Lucas (Luc.) 
3,17; 9,6 68,12; 154,14 6,38 218,27/28 
12,5 219,17 /18; 225,17/18 8,16 247,18-20 

12,47 152,19/20 
Sapientia Sirach (Si.) 20,25 215,7/8 

41,3 200,6 24,20 200,6 
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Johannes (Jo.) Agathias (Agath.); ed. R. Keydell, CFHB Π 
14,27 219,24 166,15/16 70,2-4 

15,1 201,2 166,30-32; 167,16/17 70,9-13 

15,20-16,2 119,27-120,2 167,30-33 72,5-10 

Actus Apostolorum (Act.) Anthologia Palatina (Anth. Palat.) 

16,17 24,15/16 ΙΧ, 490 194,7 

22,16 237,10/11 
Arethas, Scripta minora (Arethas, S.m.); ed. L.G. Westerink 

Ad Romanos (Rom.) Ι 147,15; Π 81,22/23 23,8/9 

2,3; 11,33 15,27; 76,26/27; 

176,27; 225,13 
Aristophanes (Aristoph.) 

2,11 128,3/4 
Aves 

771 121,13 

Ad Ephesios (Eph.) Equ. 

2,4 164,2 
Scholia ad Equ. 434 220,3/4 

6,9 128,3/4 
Plut. 

969 218,20 

Ad Colossensens (Col.) 
Aristoteles (Aristot.) 

3,15 219,24 
Eth. Nic. 

Ad τitum (τίt.) 
1156b, 27 127,20/21; 136,8 

Deanima 
3,5 25,24 403", 30 242,2/3 

b) Aliorum operum 
Aristot. fragm.; ed. V. Rose 

p. 430,15 sqq. (de Alexandro Magno) 215,21 

Achilleus Tatius (Ach. Tat.) 
Anonymi in Aristot. artem rhetoricam 

001.24,17/18 166,28/29 
1,6 23,6 

Aeschylus (Aesch.) 
Athanasius Alexandrinus (Athan. Alexandr.) 

fr. ex serm. maiore De fide 
Agam. PG 26,1292° 89,6 

899 223,29 
Eumen. Basilius Caesariensis (Basil. Caes.) 

317 147,8 Homil. in Ps. XLV 
Prom. PG 29, 428Α 198,1 

509 127,10 Homil. exh. ad S. baptisma 
PG 31,437Α 200,21/22 

Aesopus (Aesop.); ed. Α. Hausrath - Η. Hunger Const. ascet. 
62 25,20/21 PG 31,1340° 38,14 

193 193,23/24 ep. CXV, 5; ed. Υ. Courtonne 211,29 
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Basilius Seleuciensis (Basil. Seleuc.) 

Or. ΧΧΙΙΙ 

PG 85,277Β 
Or. χιι 

PG 85,468c 

Caesarius Nazianzenus (Caes. Naz.) 

Dial. IJI 

PG 38,1004 

Demosthenes (Demosth.) 

2,19 (23) 

Pseud. Demosth. 40,59 

Index locorum 

Diataxis Michaelis Attaliatae (Diataxis) 

100/101 

1128 

Dionysius Areopagita (Dionys. Areop.) 
ep. VIII,5 

Euripides (Eur.) 

Med. 

PG 3,1097' 

110 

178 

410 

612 

Andr. 

1286 

Hel. 

543 

Phoen. 

404 

Rhes. 

772 

Fragm.; ed. Aug. Nauck-Br. Snell 
15 

18,5; 226,14 

166,18 

138,6 

193,11 

120,30; 161,19 

5,6-8 

22,14; 69,1; 199,7 

31,15 

158,25/26 

5,5 

184,8 

65,23 

117,2 

182,1/2 

43,3 

65,23 

79,1/2 

Eusebius Caesariensis (Eus. Caes.) 

De eccl. theol. 
PG 24,1033Α 

Index locorum 

Das Florilegium 'Άριστον καi πρώτον μάθημα; 

ed. Η. Schenkl (Wiener Studien 11,1889, 1-42) 

12,14 

Gregorius Nazianzenus (Greg. Naz.) 

Or. V 

PG 35,689Λ 

Or. XIV 

PG 35,865Α 

Or.XV 

PG 35,9328 

Or. XVI 

PG 35, 960Β 

Or. XVIII 

PG 35,100911 

Or. ΧΧΙ 

PG 35,1088!\ 

Ο ιΌ XLIJ 

PG 36,485c 

Or. XLIII 

PG 36,493Α 

Or. XLV 

51JA 

51JAB 

532Β 

536( 

541Λ;6048 

544Α 

561Β 

561( 

585( 

59 ?λ 

PG 36,624Β 

ep. 48,5; ed. Ρ. Gallay, et Or. XLIII, PG 36, 553°; 560Β 

52,17/18 

178,5 

44,25 

236,20/21 

166,28/29 

156,14/15 

245,2/3 

193,22/23 

236,6 

3,20/21 

207,9/10 

129,19-24 

59,19 

15,6/7 

56,18 

156,14/15 

52,5-8 

166,28/29 

205,9/10 

9,3/4 

97,9/10 

313 

17,16; 28,15; 114,6; 

226,22; 227,8 
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Gregorius Nyssenus (Greg. Nyss.) 

Contra Eunomium 

PG 45,249[) 193,2/3 

440' 193,11 

nif 1~8 
De Vita ... Ephraim Syri. 

PG 46,829° 151,21/22 
46,832( 177,23 

Heliodorιιs (Heliod.) 

Aeth. 

Herodotus (Her.) 

1,202 

3,53 

1,1 

2,24 

3,7 

3,10 

3,98 

5,101 

6,28; 6,37 

7,167 

7,215 

8,6 

9,37 

Hesiodus (Hes.) 

Theog. 

147-154 

149-183 

Op. etDies 

763/764 

58,2 

137,2 

236,20/21 

122,13 

198,18 

189,24/25 

35,25/26 

210,28 
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35,27 /28; 74,15; 

84,14; 90,9/10; 97,6; 

120,18; 126,2; 

142,18; 148,5 

99,24; 124,14 

31,19/20 

174,24/25 

137,6/7 

219,2 
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104,18/19 
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Il. 

1,193 

2,41 

2,536 

5,585/586 

6,268 

6,448 

12,243 

15,657/658 
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19, 107; 20,369 

20,73 

21,602 

22,78/79 

22,408/409 

24,207 

Scl1o1. Ps. Did. !1. 4,395 

Od. 

5,34 

7,206; 10,119 

10,567 

12,39 sqq. 

12,126 

22,48 

Hymni Homerici (Hymn. Hom.) 

Ad Venerem 

218 

Ioannes Chrysostomus (!ο. Chrys.) 
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PG 48,584 (SC 125,68,12) 

Isidorus Pelusiota (Isid. Pelus.) 

ep. CXLIV 

PG 78,1225Α 

Index locorum 

117,5/6 

197,29/30 

178,8/9 

227,12/13 

179,18/19 

169,1 

10,21; 112,6 

152,24 

139,25 

103,3 

63,15/16 

112,17 

175,23/24 

145,29 

137,15 

220,23 

102,24 
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25,7 

179,18/19 
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202,15 
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ΧΙΙΙ 34a 174,24/25 29 

155,16 ΧΙΙΙ 79" 26,1/2 

Leonis Tactica xv 38 166,23/24 

XV98 23,9 

193,1/2 
XIV, 25, PG 107,8568 

21,24 XVI 4'3 

XVI64 137,2 
Lcontiιιs Neapolitanus (ιeont. Neapol.) 

App. pr. 
137,2 

Vita Sym. Sali 
ιν 89 

PG 93,1685C 
136,26 Diogen. 

23,8/9 Vll 65 
Lucianus (Lucian.) 

VIII 45 11,20/21 
τim. 

Greg. Cypr. Mosqu. 
184,8 

4 
193,2/3 Ι 28 

54 
137,2 lii 76 11,20/21 

M;κar. 

23,8/9 νιι 35 Manasses Constantinus (Manasses) 

VIII 42 11,20/21 Brev. Chron.; ed. Ο. Lampsides, CFHB 36,1 
3185 (3284 Bonn) 

31,16/17 Mant. prov. 

I 20 184,8 
Manuel Ι! Paleologus, Epistulae; 11 47 83,16 

ed. G.T. Dennis, CFHB VIJ! P]ut. Boiss. 
ep. 30,61-63 

189,24/25 22 194,7-9 

52 25,27 
Mauricίi, Strategicon; ed. Η. Mihaescιι Zenob. 

189,23/24 Ι 55 VII, ιβ' (p. 184,23) 21,24 
τv 85 137,6/7 

Menander (Menand.) V34 174,24/25 

Sent.; ed. S.Jaekel 

419 
21,24 Karathanasis 

17 181,4 593 
139,10 

46 Β3,16 

Nicolaus Mysticus (Nicol. Myst.), Epistulae; 61 25,27 

ed. R.J.H.Jenkins- L.G. Westerink, CFHB VI 66 23,9 

108 34,9 ep. 32,330/331 247,10/11 
121 218,20 ep. 32,379 165,9 
151 203,20 
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Photius, Epistulae (Phot., ep.); ed. Β. Laourdas - L.G. Westerink 
ep. 1,1031-1033 

ep. 47,2-6 

ep. 104,6 

Pindarus (Pind.) 

Νeω. 

1,6 

Plato (Plat.) 

Resp. 

427' 

564'' 
569[' 

597' 

604' 

Plutarchus (Plut.) 

Aem. Paul. 
269d 

Procopius Caesariensis (Procop.) 
Bell. Pers. 

11 10,4 

De aedif. 

Ι 1,41 

Procopius Gazaeus (Proc. Gaz.) 
Comm. in Prov. 

PG 87Α, 1268Α 

Psellus Michael (Psell.), Epistulae; ed. Ε. Kurtz-Fr. Drexi, 11 
ep. 213,6/7; 

ν. etiam ep. 245, 18/19 

189,23/24 

11,20/21 

194,7-9 

184,8 

157,23/24 

215,21 

23,8/9 

182,1/2 

104,4 

238,23/24 

11,20/21 

45,11 

21,21/22; 168,6 

166,28/29 

43,3 

58,2 

128,1; 187,26 

191,3-5 

Rhetores Graeci; ed. L. Spengel 

III 185,28/29 

Rhetores Graeci; ed. Chr. Walz 
III 606 

Index locorum 

Romanus melodus (Roman. mel.); ed.J. Grosdidier de Matons 
5, ιζ 3 

Socrates Scholasticus (Socr. Schol.) 
Hist. eccl., ΠΙ, κα' 

PG 67, 432R 

Sophocles (Soph.) 

Strabo 

Ant. 

901/902 

Phil. 

394 

882 

Oed.Col. 
434 

9,3,6 

Synesius (Synes.), Epistulae; ed. R. Hercher 
ep. 4,11 (p. 639) 

Suda; ed. Α. Adler 
Α4670 

π 100 

φ 510 

Theodorus Daphnopata (Theod. Daphnop.), Epistulae; 
ed.J. Darrouzes- L.G. Westerink 

ep. 27,9/10 

Theodorus Studita (Theod. Stud.), Epistulae; 

ed. G. Fatouros, CFHB ΧΧΧ/2 
ep. 271,17 

191,3-5 

178,5 

211,29 

21,24 

215,4/5 

210,28 

181,22/23 
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Theophylactus Achridensis (Theoph. Acl1rid.), Epistulae; 
ed. Ρ. Gautier, CFHB XVI/2 

ep. 4,37 

Thucydides (Thuc.) 

2,81 

6,32 

7,5 
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TragicoΓum Graecorιιm fragωenta, Sιφpleωentuω 

(Trag. Graec. fragm. Suppl.); ed. Br. Snell 
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1,9,1 

5,2,14 

6,1,2 ι 
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